Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Ska kommunen bidra till spridning av politisk opinion?
För lite över ett år sedan visades en utställning på Östergötlands länsmuseum i Linköping som
hette ”Kan svenskheten ta slut”. Utställningen utmålade Sverigedemokraterna som ett
nazistparti och besökarna vilseleddes avsiktligt för att skapa en negativ opinion gentemot ett
parti med stöd ifrån tusentals väljare runt om i länet. I anknytning till utställningen hade
uttalade SD-kritiker bjudits in för att föreläsa om Sverigedemokraterna helt utan att SDföreträdare fått chansen att bemöta kritikerna. Detta resulterade i krafttag från SD Linköping.
Länsmuseet som mottagit kommunala bidrag tvingades be om ursäkt och göra om sin
utställning.
Trots att detta hänt löd en av rubrikerna i Folkbladet den 15 mars: ”Hemlig politisk teater för
högstadieelever.” Bakom projektet ligger Ung scen/Öst som är en del av Östgötateatern,
Sveriges största regionteater som kan anses vara centrum för kulturlivet i länet. En av
personerna som intervjuas i artikeln är konstnärlig ledare på Ung scen/Öst och berättar
vidare att hon med flera blivit upprörd morgonen efter valet då Sverigedemokraterna
tagit sig in i riksdagen. Gruppen anser att de skulle ha ett ansvar att lära unga att
Sverigedemokraterna skulle vara ett rasistiskt parti, varpå denna teater skapades.
Projektet går ut på att det är en pjäs där olika ideologier möts i ett och samma rum. Alla
politiska citat i pjäsen är autentiska. Dock bygger det hela på en fiktiv situation som
publiken, i detta fall högstadieelever, ska tro är verklig. Efter pjäsen avslöjar sig
skådespelarna innan de drar igång en workshop.
Propagandan har under våren visats inför totalt 3500 – 4000 elever.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag ställa följande frågor:
1. Får Ung scen/Öst indirekt eller direkt några kommunala bidrag och är det i sådana
fall okej att sprida politisk propaganda mot ett av kommunens invalda partier?
2. Om Ung scen/Öst får kommunala bidrag, är det i sådana fall okej att sprida rena
lögner och förtala ett politiskt parti till tusentals elever?
3. Avser kommunen dra in kommunala bidrag från föreningar som inte ställer upp på
kommunens krav som exempelvis politisk neutralitet?
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