Norrköping
den 23 april 2019

Motion – Bilder i Norrköpings kommuns kommunikationsmaterial
De tjänstemän som arbetar med kommunens kommunikation, gör det utifrån riktlinjer som är bestämda av kommunen, därför kan kommunfullmäktige påverka innehållet i dessa riktlinjer.
Kommunens kommunikationsmaterial ska utformas i överensstämmelse med svenska värderingar,
som har sin grund i kristen tradition, västerländsk humanism och de mänskliga fri- och rättigheterna. Bilderna som används får inte vara kontroversiella, för att undvika att man kan tolka dem på
ett sätt som strider mot ovannämnda värderingar.
Bilderna ska dessutom överensstämma med de flesta kommuninvånarnas uppfattning av Norrköping.
Moderaternas interpellation, om hur pass lämpligt det är att projicera unga flickor i slöja i kommunens kommunikationsmaterial, och den debatt som följde i kommunfullmäktige, är ett exempel på
detta.
Alla ledamöter i kommunfullmäktige är överens om att det är felaktigt att tvinga flickor och kvinnor
att bära ett klädesplagg mot sin vilja, oavsett om det är av kulturella eller religiösa skäl. Ledamöterna är också överens om att detta bör motverkas.
Att normalisera och framhäva bärandet av slöjan i informationsbroschyrer är att legitimera, i Norrköpings kommun, det förtryck som kvinnor och barn, som tvingas att bära slöjan mot sin vilja, är
utsatta för. Detta även om det också finns i Norrköping, kvinnor och barn som bär slöjan frivilligt.
Därför är frågan om lämpligheten i att använda bilder av beslöjade barn och vuxna i kommunens
kommunikationsmaterial viktig, aktuell och relevant.
Slöjan är inte det enda attribut som är kontroversiellt och kan väcka motstridiga känslor hos
kommuninvånarna. Därför måste kommunikationsriktlinjerna vara utformade så att de kan bemöta
ett sådant problem, när det dyker upp, på ett lämpligt sätt.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att lägga till följande i riktlinjer för kommunikation inom Norrköpings kommun: endast attribut
som överensstämmer med svenska värderingar eller inte är så kontroversiella att de kan
väcka motstridiga känslor hos kommuninvånarna, ska finnas med på bilder i Norrköpings
kommuns kommunikationsmaterial

____________________
Florian Aranda (SD)

