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Statens Kulturråd
fortsätter finansieringen av
vänsterextrema tidskrifter
Statens Kulturråds finansiering av vänsterextrema tidskrifter har en historia, som
sträcker sig tillbaka till den tid då svenska
kulturinstitutioner och dito myndigheter
hade ett nära samarbete inbegripande idéoch erfarenhetsutbyte med motsvarande
institutioner/myndigheter i DDR. (1)
Om detta har STASI-forskaren Birgitta
Almgren skrivit ett par böcker.
I många år hade Kulturrådets byrådirektör Erik Östling ett avgörande inflytande på fördelningen av det statliga litteratur- och tidskriftsstödet. Ordningen med
statlig finansiering av – som det kommit
att heta - ”kulturtidskrifter” har sedan levt
vidare i flera decennier.

som blivit utpekad som ett slags kommandocentral, när det gäller att rekrytera våldsverkare till olika vänsterextrema aktioner.
Ett flertal tidskrifter, vars utgivning helt
eller delvis finansieras av Kulturrådet ges
ut på för rådet obegripliga språk, varför
bedömningen fått göras av ett antal, ”inkallade lektörer”. Det gäller tidskrifter som
Avaye Zan, Liekki, Seher Banja Luka.

Den

timmar för Bill att återföra anslaget. Om det
skedde i konstitutionellt korrekta former
eller inte var inget som Bill behövde bry
sin hjärna med. Vem skulle i en fråga som
denna drista sig att påtala någon avvikelse
i beslutsprocessen från gällande regelverk?

I

artikel 10 i Europakonventionen om
mänskliga rättigheter stadgas om vars
och ens rätt till yttrande- ävensom åsiktsfrihet. Denna rätt får inte inskränkas ”genom
offentlig myndighets inblandning” - exempelvis
genom att lämna bidrag till vissa tidskrifter
med viss åsiktsinriktning men inte till andra
med en annan åsiktsinriktning. Detta är vad
som skett och sker i Sverige sedan decennier.
När får vi en debatt om detta? När är detta en
fråga som väcks i Sveriges Riksdag?

vänsterextrema tidskriften
EXPO (3) är en tidskrift,
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