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Remissvar på motion om upprättandet av ett
minnesmärke över utbildnings- kvinnorätts- och
demokratipionjären Anna Whitlock
Förvaltningens förslag till beslut
Att som remissvar överlämna och åberopa detta tjänsteutlåtande.
Sammanfattning
Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Rasmus Jonlund (samtliga
FP) har inkommit med en motion om upprättande av ett större
minnesmärke över utbildnings-, kvinnorätts-, konsument- och
demokratipionjären Anna Whitlock. Minnesmärket bör enligt
förslagsställarna uppföras i närheten av Eriksbergsgatan där den
Whitlockska samskolan legat.
Kulturförvaltningen finner att om ett minnesmärke ska komma till
stånd måste detta ske med extern finansiering. Skulle så vara fallet
är Stockholm konst behjälpliga med det konstnärliga och
administrativa kompetensen.
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Bakgrund
Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Rasmus Jonlund (samtliga
Fp) har inkommit med en motion om upprättande av ett större
minnemärke över utbildnings-, kvinnorätts-, konsument- och
demokratipionjären Anna Whitlock. Minnesmärket bör enligt
förslagsställarna uppföras i närheten av Eriksbergsgatan där den
Whitlockska samskolan legat. Enligt förslagsställarna kommer
Anna Whitlock att få en gata uppkallad efter sig i Hagastaden men
anser att hennes gärning förtjänar större uppmärksamhet för det hon
åstadkom som person, och för det hon representerar: de lika
rättigheterna som elev, konsument och medborgare, oavsett kön och
andra förutsättningar.
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Anna Whitlock (1852-1930) tog 1905 initiativ till
konsumentkooperativet Svenska hem och skapade dessförinnan en
av de första samskolorna där pojkar och flickor undervisades
tillsammans på lika villkor - Whitlockska samskolan.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kulturförvaltningen delar motionärernas uppfattning att
minnesmärkena över förebildliga kvinnor i stadsbilden är få. De
senaste åren har minnesmärken främst kommit till stånd på initiativ
och med finansiering av vänföreningar och sällskap, t ex Monica
Zetterlunds vänner och Elin Wägner Sällskapet.
Stockholm konst som är stadens avdelning för ny offentlig
gestaltning har i det sammanhanget varit behjälplig med konstnärlig
rådgivning, urval och socklar. Stockholm konst kan alltså agera
stöttande i ett projekt som detta men kan inte gå in som finansiär då
Stockholm konsts extra medel (utöver 1%-regeln) främst är riktade
mot insatser i ytterstaden.
Kulturförvaltningen finner därför att om ett minnesmärke över
Anna Whitlock komma till stånd måste detta ske med extern
finansiering.
Anna Whitlocks gärning kommer att speglas i den nya
basutställningen på Stadsmuseet.

Bilaga
Motion från Lotta Edholm, Madeleine Sjöstedt och Rasmus Jonlund
(samtliga FP) om Upprättandet av ett minnesmärke över
utbildnings-, kvinnorätts- och demokratipionjären Anna Whitlock.
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