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Uppdrag till Konstnärsnämnden att utveckla former för att ge
stöd till konstnärer som utsätts för hot och hat

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Konstnärsnämnden att utveckla former för att ge
stöd till konstnärer som utifrån sin konstnärliga verksamhet utsätts för hot
och hat. Det nu aktuella uppdraget är ett förtydligande av det särskilda
uppdrag att utveckla insatser för att ge stöd till utsatta konstnärer som
Konstnärsnämnden har i regleringsbrevet för 2017. Uppdraget syftar till att
öka kunskapen och förståelsen för konstnärers situation samt att samla och
sprida information om det stöd som finns för konstnärer vid utsatthet för
hot och hat.
Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda aktörer som har kunskap
om konstnärers utsatthet för hot och hat och komplettera icke-statliga
insatser på området. Konstnärsnämnden ska även samråda med
Brottsoffermyndigheten som har i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och
informationsmaterial om stöd till deltagare i det demokratiska samtalet som
utsätts för eller riskerar att utsättas för hot och hat. Ett
jämställdhetsperspektiv ska tillämpas vid genomförandet av uppdraget och
åskådliggöras i det material som myndigheten tar fram.
Konstnärsnämnden får för uppdragets genomförande använda 500 000
kronor för 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1, anslag 6:1
Allmänna val och demokrati, anslagspost 20 – del till Kammarkollegiet.
Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet
senast den 31 oktober 2017. Medel som inte förbrukas ska återbetalas till
Kammarkollegiet senast den 15 februari 2018.
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Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 mars 2018 inklusive en
ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).
Slutrapporten ska innehålla en beskrivning av uppdragets genomförande, en
analys av utfallet och samt en bedömning av förväntade effekter.
Skälen för regeringens beslut

Det demokratiska samtalet måste värnas. Regeringen beslutar denna dag om
en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat
med inriktning på att stärka arbetet med att förebygga förtroendevaldas,
journalisters och konstnärers utsatthet för hot och hat. Uppdraget till
Konstnärsnämnden sker inom ramen för denna handlingsplans åtgärder.
Rapporten Hotad kultur? från Myndigheten för kulturanalys (2016:3) visar att
var sjätte författare och bildkonstnär uppger att de det senaste året varit
utsatta för hot, trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse kopplat till sin
yrkesutövning. Nästan en av fem författare har någon gång utsatts för hot
eller trakasserier. I Konstnärsnämndens rapport Konstnärers arbetsmiljö (2017)
undersöks situationen för konstnärer inom samtliga konstområden: bild och
form, dans, film, musik, ord och teater. Nästan var tionde konstnär har
utsatts för sexuella trakasserier, hot eller fysiskt våld under det senaste året.
Av de utsatta har över en tredjedel avstått från konstnärlig verksamhet som
till exempel framträdanden, publicering och medverkan på grund av detta.
När konstnärer tystas och tystnar är det ett hot mot det demokratiska
samtalet. En stark och oberoende kultursektor är en förutsättning för en väl
fungerande demokrati.
Konstnärsnämnden har i regleringsbrevet för 2017 ett särskilt uppdrag att
utveckla insatser för att ge stöd till utsatta konstnärer. Myndigheten har
påbörjat ett arbete med att ta fram en webbaserad guide. Guiden ska bl.a.
samla information om arbetsmiljöfrågor och vad man kan göra som utsatt
konstnär vid hot, våld och trakasserier. Medel som tillförs får bl.a. användas
för arbetet med guiden. I och med att regeringen tillför Konstnärsnämnden
medel kan detta arbete utvecklas ytterligare.
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