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Yttrandet

UNESCO:s Cities of Literature är ett globalt nätverk bestående av städer med djuplodat
intresse för litteratur och litterär konst. Nu har Göteborg möjligheten att bli den första
litteraturstaden i Sverige. Genom att positionera sig som en litteraturstad så kan allt
pågående litterärt arbete i staden samordnas och lyftas. Idag finns redan en mängd
satsningar på området i form av utbildningar, litteraturhus, kulturhus, skolbibliotek,
språkkaféer, kulturella mötesplatser och språkträffar. Inte minst är Göteborg är en stad
där vi läser för våra barn och det är en fråga som syftar till att främja barns språk - och
läsutveckling tidigt i livet. Det handlar om att öka kunskapen om vikten av högläsning
med målet att barns ordförråd, läslust och läsförmåga ska öka. Vi ser att medverkan i
UNESCO-nätverket kan medföra ytterligare uppstärkningar av dessa satsningar och även
av Göteborg som en internationell stad där kunskap och bildning ligger i framkant.
Enligt den inkomna skrivelsen till Göteborgs Stad så ska finansiering ske inom Göteborg
& Co:s rambudget för 400-årsjubiléet. För oss är det viktigt att kostnaderna hålls på en
rimlig nivå. Fördelningen av kostnaderna på fyra år blir uppskattningsvis 100 000 kr per
år. En projektkoordinator kommer att behövas för att förbereda ansökan under våren
2019. Om ansökan godtages kommer det finnas behov av projektkoordinator,
kontorsplats, kommunikation samt en pott för resor.
För projektet så kommer en projektkoordinator att anställas motsvarande 50% av en
heltidstjänst mellan 2020–2023. Förslagsvis så kan uppdraget kombineras med andra
uppdrag som att samordna stadens fristadsarbete. Kostnaderna är små i jämförelse med
fördelarna som projektet för med i staden. Att tituleras som en litteraturstad bidrar även
till ökad turism och att Göteborg i framtiden kan bli en värdstad för UNESCO-nätverket.
Vi ser gärna att Göteborg ansöker om att bli en litteraturstad. Att satsa på litteratur, samt
att samordna befintliga verksamheter, bidrar till att Göteborg blir en starkare
internationell litteraturstad och det öppnar vägar för invånarnas delaktighet i samhället.
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Yrkande angående – Yrkande från V och Mp
om att Göteborgs Stad ska ansöka om att bli
en Unesco City of Literature
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Yrkande från V och Mp om att Göteborgs Stad ska ansöka om att bli en Unesco City
of Literature avslås.

Yrkandet

Det finns många roliga och intressanta samarbeten och nätverk runt om i världen som
skulle kunna vara givande för staden att ingå i. Det krävs förmåga att prioritera bland
dessa. De program eller samarbeten som staden väljer att delta i, bör väljas med omsorg
bland annat utifrån kostnader och nytta. Redan ansökningsprocessen för City of Literature
är omfattande och kostsam. Innan ett ansökningsförfarande kan starta måste staden, enligt
Unescos instruktioner, ha finansiering och stöd för programmet samt ett kansli eller en
koordinerande institution som kan ta på sig ansvaret.
Vi saknar fördjupad information om dessa förutsättningar i yrkandet. Det finns inte heller
någon uppskattning av kostnaden för stadens ansökan. I yrkandet anges att kostnaden ska
tas från Göteborg och Co:s budget för jubileumsåret. Det är oklart om något sådant
budgetutrymme för ospecificerade kostnader finns, särskilt inte efter att kommunstyrelsen
avslagit styrelsens hemställan om att tillskjuta ytterligare medel för planering inför
jubileumsåret. Det bör också nämnas att det inte handlar om ett kortsiktigt åtagande. City
of Literature är enligt Unesco ett långsiktigt engagemang, städerna som ingår slutar aldrig
vara ”litteraturstäder”.
För städer som utses är förväntningarna höga på ett aktivt deltagande. Stadens
grundläggande ekonomiska åtagande bör enligt Unesco omfatta årlig lön till en
verksamhetsansvarig samt arbetsplats till denna. Budget för webb och underhåll, budget
för att anordna events, budget för PR samt resebudget för två internationella konferenser
årligen.
Vi gillar litteratur. Vi tror att förmågan att läsa kan öppna nya världar och ge nya insikter.
Eller bara vara ett trevligt tidsfördriv. En utmaning idag är att få barn och unga att läsa
mer. I Göteborg finns ett pågående långsiktigt arbete med just det; ”Staden där vi läser för
våra barn”. Under jubileumsåret kommer resurser från Göteborg & Co:s jubileumsbudget
att läggas på att mobilisera kring detta arbete; på att hylla och lyfta den viktiga
sagostunden. Vi tror i detta läge att läsfrämjande satsningar på hemmaplan ger större
nytta för göteborgarna än en ansökan om att bli en City of Literature.
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Yrkande om att Göteborgs Stad ska ansöka om att
bli en UNESCO City of Literature
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:
1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ansöka om att Göteborgs Stad ska bli en
UNESCO City of Literature.
2. Finansiering av ansökan sker inom Göteborg & Co:s rambudget för 400årsjubileet.

Yrkandet

UNESCOS Cities of Literature är ett globalt nätverk bestående av städer med djuplodat
intresse för litteratur och litterär konst. Utmärkelsen ger städerna en stark profil
internationellt och blir både en kvalitetsstämpel samt en katalysator för att främja, stärka
och utveckla litteraturens roll och ställning i samhället. UNESCO utlyser ansökan om att
bli Litteraturstad vartannat år. Nästa ansökningsperiod planeras till juni 2019, och gäller
för 2020 och fyra år framåt.
Genom att bli utnämnd till UNESCO City of Literature kan Göteborg kraftfullt
positionera sig som litteraturstad, samt få tillgång till erfarenheter, ny kunskap och de
senaste resultaten inom forskning och utveckling från andra städer i nätverket. Genom att
koppla ansökan till 2021 kan UNESCO City of Literature, Litteraturstaden Göteborg, bli
en del av stadens 400-årsfirande.
Flera av stadens litterära organisationer och institutioner såsom Bokmässan i Göteborg,
Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN, Poesiwerken och Politisk
Poesifestival, ställer sig bakom en ansökan och är villiga att bistå staden i arbetet.
Vi rödgrönrosa föreslår att ansökan till att bli en UNESCO City of Literature görs i juni
2019. Firandet kan då förstärkas med flera aktiviteter och samtidigt säkerställs att
litteraturen tar en tydlig plats i stadens 400-årsjubileum.
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