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Uppmärksamma 60-årsjubileet av Romfördraget.
Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L)
Stadsarkivets förslag till beslut
Kulturnämnden föreslås godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på skrivelsen.

Lennart Ploom
Stadsarkivarie
Sammanfattning
Vid kulturnämndens sammanträde 2017-04-04 inkom skrivelse från
Rasmus Jonlund m.fl. Liberalerna om att uppmärksamma 60årsjubiléet av Romfördraget. I skrivelsen lyfts fram ett uppdrag till
förvaltningen enligt följande:
”När Europa nu fyller 60 år är det dock viktigt att synliggöra även
allt det som vårt EU-medlemskap inneburit för oss som länge haft
förmånen att leva i fred och frihet i Sverige. I vår kommun vill vi
liberaler därför ge Stockholms Stadsarkiv i uppdrag att lyfta fram
den betydelse EU har haft för Stockholm historiskt, före och efter
EU-inträdet. Det kan ta formen av utställning och skriftliga
sammanställningar, i samarbete med forskare och akademi.
Naturligtvis bör stockholmarna och besökarna kunna ta del av det
både digitalt och i fysisk form, på Stadsarkivet på Kungsklippan
och runtom i staden på våra bibliotek”.
Stadsarkivet ställer sig positiv till de insatser som från EU:s sida
gjorts och som under 2017 planeras för att uppmärksamma ”60
years of the Rome Treaties”.
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Romfördraget från den 25 mars 1957 är en av de mest
betydelsefulla händelserna i Europas historia och har haft stor
inverkan på den historiska utvecklingen under de senaste 60 åren.
60 årsjubileet uppmärksammades under mars månad 2017 på olika
sätt i Europa och i Sverige. Europeiska kommissionens
representation i Sverige genomförde till exempel mellan den 20 och
25 mars ett flertal evenemang på temat.
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Hela jubileet och alla aktiviteter samordnas via EU och projektet
”60 years of the Rome Treaties”:
https://europa.eu/european-union/eu60_en
Stadsarkivet vill också lyfta fram att en viktig prioritering under de
kommande åren är uppmärksammandet av det demokratiska
genombrottet i Sverige mellan 1917 och 1921. I det arbetet kan de
europeiska frågorna och EU:s roll ges en framskjuten placering.
Underlag för beslut
De dokument som ligger till underlag för Stadsarkivets förslag till
beslut är skrivelsen från Rasmus Jonlund m.fl., Liberalerna om att
uppmärksamma att det är 60 år sedan som Romfördraget
undertecknades den 25 mars 1957.
Skrivelsen
I samband med kulturnämndens sammanträde i april 2017 lämnade
Rasmus Jonlund m.fl., Liberalerna, in en skrivelse med förfrågan
till Stadsarkivet om att uppmärksamma 60-årsjubiléet av
Romfördraget.
I skrivelsen ställer Liberalerna frågan till förvaltningen om följande
uppdrag kan genomföras:
”I vår kommun vill vi liberaler därför ge Stockholms Stadsarkiv i
uppdrag att lyfta fram den betydelse EU har haft för Stockholm
historiskt, före och efter EU-inträdet. Det kan ta formen av
utställning och skriftliga sammanställningar, i samarbete med
forskare och akademi”.
Stadsarkivet svarar på skrivelsen och vilka förutsättningar som
förvaltningen har för att uppmärksamma 60-årsjubiléet av
Romfördraget.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Publik och Kommunikation.
Bakgrund
Som det lyfts fram i skrivelsen är Romfördraget från den 25 mars
1957 en av de mest betydelsefulla händelserna i Europas historia
och har haft stor inverkan på den historiska utvecklingen under de
senaste 60 åren. 60 årsjubileet uppmärksammades under mars
månad 2017 på olika sätt i Europa och i Sverige.
Stadsarkivet ställer sig positiv till de insatser som från EU:s sida
gjorts och som under 2017 planeras för att uppmärksamma ”60
years of the Rome Treaties”.
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I Stadsarkivets bestånd av handlingar – från 1300-talets pergament
till vår tids digitala mediabärare – återspeglas vår gemensamma
europeiska historia på en mångfald sätt. I Stadsarkivets arbete med
att samla in information från stadens alla verksamheter finns också
de europeiska frågorna alltid med.
Jämställdhetsanalys
När det gäller jämställdhetsaspekter på program m.m. för att
uppmärksamma särskilda händelser beaktas dessa i samband med
framtagande av underlagen till programmen.
Jämställdhetsaspekten lyfts specifikt fram för att framhålla att
förvaltningen strävar efter att bryta utanförskap, överbrygga hinder
och för ett jämställt Stockholm.
För att uppfattas som tillgängliga och trovärdiga och för att bygga
förtroendefulla relationer behöver alla känna sig inkluderade.
Därför ska vi vara medvetna och normkritiska när vi planerar och
utför programverksamheter.
Stadsarkivets synpunkter
Romfördraget från den 25 mars 1957 är en av de mest
betydelsefulla händelserna i Europas historia och har haft stor
inverkan på den historiska utvecklingen under de senaste 60 åren.
60 årsjubileet uppmärksammades under mars månad 2017 på olika
sätt i Europa och i Sverige. Europeiska kommissionens
representation i Sverige genomförde till exempel mellan den 20 och
25 mars ett flertal evenemang på temat.
Hela jubileet och alla aktiviteter samordnas via EU och projektet
”60 years of the Rome Treaties”:
https://europa.eu/european-union/eu60_en
Stadsarkivet ställer sig positiv till de insatser som från EU:s sida
gjorts och som under 2017 planeras för att uppmärksamma ”60
years of the Rome Treaties”.
I Stadsarkivets bestånd av handlingar – från 1300-talets pergament
till vår tids digitala mediabärare – återspeglas vår gemensamma
europeiska historia på en mångfald sätt. I Stadsarkivets arbete med
att samla in information från stadens alla verksamheter finns också
de europeiska frågorna alltid med.
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En svårighet med att genomföra intentionen i denna skrivelse är
dock rent tidsmässigt betingad. Romfördraget undertecknades den
25 mars 1957 och 60-årsdagen inföll således den 25 mars 2017.
Stadsarkivets verksamhetsplanering följer de gemensamma
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riktlinjer som fastställts för staden som helhet och det finns
därvidlag stora svårigheter att inom året 2017 kunna genomföra
aktiviteter i enligt med skrivelsens text, det vill säga:
”lyfta fram den betydelse EU har haft för Stockholm historiskt, före
och efter EU-inträdet. Det kan ta formen av utställning och
skriftliga sammanställningar, i samarbete med forskare och
akademi. Naturligtvis bör stockholmarna och besökarna kunna ta
del av det både digitalt och i fysisk form, på Stadsarkivet på
Kungsklippan och runtom i staden på våra bibliotek.”
En insats av den omfattningen kräver lång planering och
samordning och kan därför bli verklighet tidigast 2018. Stadsarkivet
anser dock att aktiviteter kopplade till de europeiska frågorna och
Europas roll och därmed Romfördraget lyfts in i planerna för
kommande tidsperiod.
Stadsarkivet vill också lyfta fram att en viktig prioritering under de
kommande åren är uppmärksammandet av det demokratiska
genombrottet i Sverige mellan 1917 och 1921. I det arbetet kan de
europeiska frågorna och EU:s roll ges en framskjuten placering.

Bilagor
Skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl., Liberalerna
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