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Initiativärende till Kulturnämnden
Uppmärksamma och hedra Lars Vilks efter hans tragiska död

Det kom nyligen till vår kännedom att Lars Vilks omkommit i en tragisk trafikolycka.
Mest känd var Lars Vilks för Nimis, och för sina rondellhundar (även kallade
Muhammedteckningar). De senare gav upphov till att han under många år, fram till
sin död, levde under dödshot och behövde polisbeskydd.
Uppfattningarna om Lars Vilks konst går vida isär. Många uppskattar hans konst.
Andra anser att den är dålig. Ytterligare andra anser att den provocerar. Och så finns
de, som avskyr hans konst så till den milda grad att han hotades till livet i många år.
Oavsett vilken uppfattning människor har om hans konst, är nog alla vi i
kulturnämnden rörande överens om att konsten ska få vara fri. Den ska få väcka
känslor, den ska få provocera – oavsett vem eller vilka den provocerar. Det är en del
i att värna demokratin, att låta konsten vara fri.
Lars Vilks stod upp för något oerhört viktigt. För den fria konsten, och ännu mer,
genom sin konst, för yttrandefriheten. Han gjorde det trots dödshot. För det, att stå
upp för fri konst och yttrandefrihet, kanske mer än för hans konstverk som
uppfattningarna glider isär om, anser vi att han borde hedras av Region Skåne vid väl
valt tillfälle.
Lars Vilks var en internationellt känd, skånsk, konstnär. Han bör därmed i Region
Skånes regi hedras som just skånsk konstnär. Med en tyst minut, och med i möjligaste
mån en visning av hans konst i samband med detta.
Kanske borde det ske i samband med kommande kulturparlament med Rantafej, i
november? Kanske borde regionfullmäktiges presidium tillfrågas om ett hedrande av
Lars Vilks kan ske i samband med regionfullmäktiges kommande sammanträde i
november? Kanske finns andra, och bättre, möjligheter?

De exakta formerna kan säkerligen förvaltningen avgöra bättre än vi kan. Det viktiga
för oss, är att Lars Vilks efter sin tragiska död på något sätt uppmärksammas och
hedras av Region Skåne, som den internationellt kända konstnär han var.

Sverigedemokraterna yrkar därför:
att Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda
hur Lars Vilks efter sin tragiska död på något sätt kan uppmärksammas och hedras
av Region Skåne, och att efter utredning verkställa snarast möjligt.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Therese Borg
Per Gustafsson
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