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Uttalande från Kulturforum om yttrandefrihet och fristadsförfattare 30
november – 1 december 2011

Att försvara det fria ordet och det öppna samhället är en gemensam
utmaning och ett uppdrag som förenar de nordiska länderna. Med stöd av
Nordiska ministerrådet har ett kulturforum för yttrandefrihet och
fristadsförfattare arrangerats 30 november – 1 december 2011. Detta avhölls
i Börssalen på Svenska Akademien i Stockholm och samlade ett 80-tal
personer representerande offentliga aktörer och intresseorganisationer från
lokal, regional, nationell och internationell nivå.
Mötet har antagit följande uttalande:
”I en tid av tilltagande hot mot konstnärligt skapande och yttrandefriheten
världen över vill vi gemensamt peka på behovet på ett offentligt och
principfast stöd för de människor som utövar denna yttrandefrihet med risk
för eget liv. I våra olika roller kommer vi att intensifiera och utveckla
arbetet med frågor rörande yttrandefrihet och kulturens och konstens kraft i
dessa sammanhang.
Litteraturen erkänner inga staters gränser utan är människors allmänna
egendom oavsett nationella och internationella politiska förändringar.
Konstnärligt skapande är universellt men författare och andra konstnärliga
upphovsmän måste bo någonstans. Om det blir omöjligt för dem att bo kvar
i sina hemländer måste det finnas städer i andra länder som erbjuder
förutsättningar för fortsatt skrivande och konstnärligt utövande. För dessa
städer blir författarna och konstnärerna en tillgång som berikar det lokala
kulturlivet.
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Vi önskar mot bakgrund av ovanstående ett gemensamt uttalande från de
nordiska kulturministrarna som stöd i vårt arbete. Ett sådant uttalande och
stöd i form av offentliga medel skulle synliggöra vårt arbete och möjliggöra
förverkligandet av vårt mål - att öka antalet fristäder i Norden och därmed
stärka det kulturella utbytet mellan Norden och den övriga världen.”
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