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Sammanfattning
I en motion från Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (M) föreslås
att det i Stockholm ska inrättas en minnesplats tillägnad offren för
HIV och AIDS. Denna ska utformas i nära samarbete med
organisationer och personer som arbetar mot spridningen av HIV
och AIDS.
Kulturförvaltningen finner därför att om en gestaltad minnesplats
ska komma till stånd måste detta ske med extern finansiering.
Bakgrund
När HIV och AIDS kom till Sverige i början av 1980-talet drabbade
sjukdomen i första hand homo- och bisexuella män. Det fanns inga
effektiva bromsmediciner och de som insjuknade gick många
gånger mot en säker död. Utöver det tragiska sjukdomsförloppet
utsattes de HIV-smittade och AIDS-sjuka för en stigmatisering som
gjorde deras lidande än värre. Okunskap och fördomar innebar ett
stort och svårt stigma för de drabbade och deras anhöriga.

[hemsida]

Sedan 1980-talet har kunskapen om HIV och AIDS ökat och flera
HIV-drabbade personer har trätt fram och gett sjukdomen ett
ansikte. Minnena från 80-talet har även dramatiserats och
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aktualiserats i Jonas Gardells böcker Torka aldrig tårar utan
handskar, som även har gått som TV-serie.
Ärendet
I en motion från Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (M) föreslås
att det i Stockholm ska inrättas en minnesplats tillägnad offren för
HIV och AIDS. Denna ska utformas i nära samarbete med
organisationer och personer som arbetar mot spridningen av HIV
och AIDS.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och
Stockholmia i samråd med Liljevalchs/Stockholm konst.

Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att en eventuell
minnesplats bör utformas i nära samarbete med de organisationer
som arbetar mot spridningen av HIV/Aids. Om platsen ska ha ett
minnesmärke kan Stockholm konst som är stadens avdelning för ny
offentlig gestaltning vara 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 en gestaltad minnesplats
ska komma till stånd måste detta ske med extern finansiering.
Bilagor
1. Motion av Ole-Jörgen Persson och Kristina Lutz (M) om
minnesplats i Stockholm tillägnat offren för HIV/Aids.
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