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Sammanfattning 
 
Detta ärende är av stor principiell betydelse för kulturförvaltningens tolkning av 
kulturnämndens riktlinjer för kultur- och integrationsstöd. En extern utredare har 
gjort en oberoende granskning av om handläggningen av stödet till 
Eritreafestivalen brustit i förhållande till gällande riktlinjer och praxis, om 
riktlinjer och praxis för kultur- och integrationsstödet behöver revideras mot 
bakgrund av den kritik som framkommit och om det är möjligt att kräva tillbaka 
det beviljade projektstödet till festivalarrangörerna. Utvärderingen visar att 
handläggningen inte har brustit utan har skett enligt gängse rutiner och 
tolkningskultur. Däremot konstateras att det finns ett antal dimensioner som skulle 
behöva ses över för att säkerställa en enhetlig syn på de nuvarande riktlinjerna och 
förbättrad handläggning. I rapporten finns ett antal konkreta rekommendationer 
för den framtida handläggningen. Rapportens analys och rekommendationer blir 
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ett mycket värdefullt tillskott till det pågående utvecklingsarbetet inom 
avdelningen för kultur- och integrationsstöd.  
 
Utredaren i likhet med förvaltningens jurist konstaterar att det inte finns någon 
grund för att återkräva projektstödet från Eritreafestivalen. 
 
Bakgrund 
I skrivelse till kulturnämnden 2009-08-10 Kräv tillbaka bidraget från 
Eritreafestivalen (Bilaga 1) ifrågasätter Madeleine Sjöstedt (Fp), Cecilia Brink 
(m) och Inga-Märta Fröman (Kd) kulturförvaltningens på delegation fattade beslut 
att ge Eritreafestivalen i Stockholm ett stöd om 50 tkr för 2009 års festival. I 
skrivelsen förs ett principiellt resonemang om tillämpningen av nämndens 
riktlinjer för kultur- och integrationsstödet, i synnerhet tillämpningen av riktlinjen 
om att stödet skall främja demokrati och mänskliga rättigheter.  
 
Kulturförvaltningen ges i skrivelsen i uppdrag att återkomma med förslag på 
åtgärder som säkrar att kultur- och integrationssstödet i framtiden inte främjar 
evenemang som försvarar förtryck av mänskliga rättigheter och demokrati. 
Förvaltningen bör också undersöka förutsättningarna för att pengarna som betalats 
ut till Eritreafestivalen återbetalas till staden. 
 
Med anledning av detta uppdrag har förvaltningen beslutat att låta en extern 
utvärderare göra en oberoende granskning av 1) om handläggningen av stödet till 
Eritreafestivalen brustit i förhållande till gällande riktlinjer och praxis, 2) om 
riktlinjer och praxis för kultur- och integrationsstödet behöver revideras mot 
bakgrund av den kritik som framkommit och 3) om det är möjligt att kräva tillbaka 
det beviljade projektstödet till festivalarrangörerna. 
 
Utvärderingen har gjorts av Anna Nilsdotter, vars rapport (Bilaga 2) biläggs detta 
tjänsteutlåtande 
 
 
Utvärderingen och dess rekommendationer 
I utvärderingsrapporten sammanfattas uppdraget och granskningens resultat: 
 
”Enligt Kulturförvaltningens riktlinjer ska projekt som stöds av Kulturförvaltningen 
bland annat främja integration, mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och 
motverka rasism och diskriminering. I det här fallet har förvaltningen gett bidrag till 
en kulturfestival som har stöttats under lång tid och som anses ordna kulturella 
aktiviteter av hög kvalitet och med god organisatorisk förmåga. Festivalarrangörerna 
uttrycker tydligt att de stödjer demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet. De 
strävar också internt efter en demokratisk styrning, där minst en tredjedel kvinnor ska 
delta. Den vision arrangörerna har för Eritrea är ett land med flerpartival och respekt 
för mänskliga rättigheter. Samtidigt gör de en annorlunda värdering av situationen i 
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Eritrea än omvärlden. Det finns vissa problem, men inte så stora problem som 
omvärlden ser. All information som pekar på något annat anser arrangörerna vara 
falsk. Och även om det finns vissa problem så är regimen på rätt väg och metoderna 
kan accepteras för tillfället. Framför allt, menar de, finns det inget annat sätt för dem 
om de vill stödja sitt hemland och de fattiga som svälter och har det svårt, än genom 
att behålla kontakten med regimen.  
 
Detta val innebär att arrangörerna av Eritreafestivalen stödjer det som av omvärlden 
uppfattas som en av världens mest repressiva regimer och att man bjuder in regimens 
representanter att föreläsa oemotsagda, bland annat om hur de ska bekämpa 
medierapportering om mänskliga rättigheter i Eritrea. Arrangörerna ser organisationer 
som kritiserar förhållandena i Eritrea som sina fiender och använder festivalen för att 
manifestera det, vilket framgår tydligt av marknadsföringen. Till dessa fiender hör 
bland andra svenska medier, människorättsorganisationer, Silc och Folkpartiet. Det 
framkommer också att det finns mycket nära band mellan NHCC och PFDJ, bland 
annat genom att PFDJ har representanter med i NHCC. Festivalen har som delsyfte att 
generera ett överskott och när överskott uppnås skickas delar av det direkt till 
regimen, om än öronmärkta för olika typer av sociala projekt.  
 
Utvärderingens slutsats, utifrån den information som sammanställts i den här 
rapporten, är att det inte är rimligt att tolka de nuvarande riktlinjerna så generöst att 
Kulturförvaltningen väljer att stödja Eritreafestivalen. Med detta sagt är det viktigt att 
påpeka att festivalen bjuder på en rad kulturella aktiviteter av hög kvalitet, och att 
festivalarrangörerna är i sin fulla rätt att framföra vilka åsikter de vill och ha vilken 
syn de vill på demokrati och mänskliga rättigheter i Eritrea. Det är också viktigt att 
poängtera att integrationskriterierna endast utgör en dimension av ett flertal 
dimensioner som beaktas i Kulturförvaltningens bidragsgivning. Nyckelfrågan här är 
vilka organisationer som Kulturförvaltningen vill och kan stödja med offentliga 
medel.  
 
Rapporten inleddes med tre övergripande frågor. Den första frågan var om 
handläggningen har brustit mot gällande riktlinjer och praxis på Kulturförvaltningen. 
Slutsatsen är att den inte har gjort det utan att handläggningen skett enligt gängse 
rutiner och tolkningskultur. Den andra frågan är om riktlinjer och praxis för 
bidragsgivningen behöver ses över. Där är svaret att det finns ett antal dimensioner 
som skulle behöva ses över. De flesta av dessa behöver ses över oavsett vilken slutsats 
Kulturförvaltningen och Kulturnämnden kommer fram gällande det specifika fallet, 
för att säkerställa en enhetlig syn på de nuvarande riktlinjerna och förbättrad 
handläggning. Några konkreta rekommendationer listas nedan. Den tredje och sista 
frågan är om det är möjligt att begära tillbaka de beviljade bidragen för festivalen. Där 
är slutsatsen att ingen information framkommit som visar att festivalarrangörerna 
gjort något fel i förhållande till sin ansökan. Tvärtom har de genomfört det projekt 
som de fick stöd för.  
 
Det är viktigt att understryka att riktlinjerna fortfarande är nya och att Kulturförvalt-
ningen har arbetat med att problematisera och ge dem innehåll sedan tillkomsten. 
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Detta låter sig inte göras i en handvändning och samtliga av de externa personer som 
intervjuats understryker hur svårt och komplext det här arbetet är. Det ingår inte i 
utvärderingen att kommentera riktlinjerna som sådana, men det kan ändå vara värt att 
notera att flera av dessa intervjupersoner vill utveckla sin egen verksamhet i riktning 
mot mer aktivitet och mindre organisation. Problemen framstår inte som mindre 
komplexa med ett uttalat fokus på organisation, utan de flesta ser snarare ett 
kombinerat synsätt som det optimala.  
 
Rekommendationer  
1) Att tydliggöra riktlinjerna så att det klargörs vilken betydelse organisationens 
värdegrund ska ha när man bedömer kvaliteten på aktiviteter, samt att vid behov 
fastställa ett antal frågor eller kriterier som man ska utgå från.  

2) Att operationalisera riktlinjernas krav på integration, demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet med ett antal tydliga illustrativa exempel och kriterier.  

3) Att se över praxis så att de krav som ställs om integration, demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet på de etniska organisationerna i lika hög utsträckning 
tillämpas på alla andra organisationer och institutioner som söker bidrag för 
kulturverksamhet. Detta så att man skapar större enhetlighet och konsekvens i 
bidragsgivningen, och minskar den upplevda godtyckligheten.  

4) Att skapa interna rutiner för riskanalys och omvärldsbevakning, exempelvis genom 
ansvarsfördelning för mediebevakning och en checklista med riskindikatorer som 
föranleder särskild granskning.  

5) Att se över rutinerna för hur man hanterar projekt som genererar ett överskott - hur 
dialog ska föras med organisationerna, vilken typ av frågor som bör ställas och vad 
man får använda överskott till.  

6) Att – efter beaktande av ovanstående rekommendationer – se över de 
organisationer och projekt som man stödjer för att se vilka man eventuellt bör titta 
närmare på. Dit hör rimligen de andra organisationer som är med och organiserar 
festivalen, av vilka flera har fått verksamhets- och projektstöd de senaste åren.  
 
En viktig aspekt när man ser över riktlinjer och praxis är förstås att de åtgärder man 
vidtar måste vara rimliga i förhållande till storleken på det stöd som ges och den tid 
som  handläggningen tar. Allting går inte att upptäcka i förväg utan det måste finnas 
en god balans mellan proaktiva och reaktiva åtgärder. Här är det samtidigt värt att 
påpeka att det inte behöver vara tidskrävande att få fram information. /…./ 
 
Sammanfattningsvis är slutsatsen att man skulle kunna åtgärda de oklarheter som 
finns idag med ganska små tidsmässiga insatser, vilka inte drastiskt skulle ändra 
handläggningens komplexitet.” 
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Förvaltningens synpunkter 
 
Detta ärende är av stor principiell betydelse för kulturförvaltningens tolkning av 
kulturnämndens riktlinjer för kultur- och integrationsstöd, vilka antogs av 
nämnden 2007-10-02.  
 

Den oberoende utvärderingen är gedigen och välgjord och belyser väl de tre 
frågeställningar som låg i uppdraget till utredaren. Utvärderingen visar att 
handläggningen inte har brustit utan har skett enligt gängse rutiner och 
tolkningskultur. Däremot konstateras att det finns ett antal dimensioner som skulle 
behöva ses över för att säkerställa en enhetlig syn på de nuvarande riktlinjerna och 
förbättrad handläggning. I rapporten finns ett antal konkreta rekommendationer 
för den framtida handläggningen. Rapportens analys och rekommendationer blir 
ett mycket värdefullt tillskott till det pågående utvecklingsarbetet inom 
avdelningen för kultur- och integrationsstöd. 
 
Förvaltningen anser att arbetsformer och förhållningssätt inom avdelningen för 
kultur- och integrationsstöd vilar på stabil grund i arbetet med nämndens 
stödformer, vilket även utvärderingsrapporten ger uttryck för. Detta arbete är i 
ständig utveckling genom kritisk intern diskussion, kompetensutveckling, 
omvärldsbevakning och samarbete med externa referensgrupper. Den har 
beträffande konst och kulturfrågor vuxit fram i nära dialog med kulturnämnden 
under hela dess historia, med början i den moderna kulturpolitikens barndom 
1972. Sedan 2004 har den kompletterats med faktorer, som tillförts från den 
tidigare integrationsförvaltningens riktlinjer.  
 
Utvärderingen koncentreras på tolkningen av den del av riktlinjerna som stipulerar 
att ett projekt eller en verksamhet för att kunna få stöd ska främja mänskliga 
rättigheter, demokrati, jämställdhet och motverka rasism och diskriminering. I 
rapporten poängteras också att integrationskriterierna endast utgör en dimension 
av ett flertal dimensioner som beaktas i kulturförvaltningens bidragsgivning. 
Förvaltningen vill understryka detta med komplexiteten i bedömningen av 
bidragsärenden där varje projekt och verksamhet ska bedömas utifrån ett brett 
spektrum, med en avvägning av hela batteriet av riktlinjer och kriterier för stöd. 
Förvaltningen har lång erfarenhet av att bedöma kvaliteten i kulturverksamheterna 
utifrån gällande riktlinjer, men kan konstatera att det är betydligt svårare att 
sortera icke-demokratiska förhållningssätt från demokratiska, bedöma 
värdegrunder och gränser för yttrandefriheten, liksom väga graden av politiskt 
acceptabla inslag i kulturfestivaler. 
 
I bedömning av just det granskade ärendet – stöd till Eritreafestivalen har 
bedömningen framför allt utgått från en ansökan om stöd till en kulturfestival. I 
själva beslutmotiveringen manifesteras detta, om än mycket kortfattat. Stödet till 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
DNR ?/2007 

DPLNR ? 
  SID 6 (9) 

 

s 
Eritreafestivalen i Stockholm ges för att "projektet kompletterar och breddar 
stadens utbud." 
 

Grunden för stödet är alltså att festivalen bedömts för sin aktivitetsbredd med 
huvudsakligen kulturella inslag. Förvaltningen är av uppfattningen att politiska 
programinslag i kulturfestivaler oftast är naturligt och helt acceptabelt och i linje 
med nämndens riktlinjer för att ge stöd åt festivaler och andra kulturverksamheter. 
Det politiska inslaget i Eritreafestivalen i Stockholm, med bl a en föreläsning av 
en representant från den eritreanska regeringen, har vid förvaltningens bedömning 
av ansökan spelat en obetydlig roll, då dess innehåll och deltagare inte var kända 
under handläggningsprocessen, liksom att kopplingen mellan den festivalarran-
gerande organisationen och den eritreanska regimen haft den karaktär som senare 
framkommit. Om den information och de fakta som nu framkommit hade förelegat 
vid beslutstillfället hade festivalen med största sannolikhet inte beviljats stöd. 
 
I rapporten tydliggörs de olika förhållningssätt som bidragsgivaren har eller vill ha 
till den som ansöker om bidrag, med exempel både från Stockholm och andra 
städer. Det finns idag en klar inriktning att bidragen från Stockholm stad ska 
stimulera till mer aktivitet och utåtriktad verksamhet som kommer många till del 
och att mindre hänsyn tas till den organisation som står bakom aktiviteten även om 
det är självklart att det ska finnas tydliga redovisningar för organisationens stadgar 
mm. Rapporten har tydliggjort att det framöver inte kan komma att handla om att 
antingen se på aktiviteten eller på organisationen. Förvaltningen instämmer i att ett  
kombinerat synsätt bör vara det optimala.  
 
Frågan för bedömning av stöd till programverksamhet i Stockholm, arrangerade av 
organisationer med olika grader av kopplingar till regimer i andra länder, är 
mycket komplicerad. Det handlar om grannlaga bedömningar av organisationers 
värdegrund och hantering av de mänskliga rättigheterna i utåtriktad publik 
verksamhet, arten av vissa organisationers kopplingar till regimer i andra länder, 
liksom dessa regimers demokratiska status och vilka grader av demokrati i 
regimernas utvecklingsprocesser som kan anses acceptabla eller inte. 
 
Förvaltningen ser här inga möjligheter att utveckla egna specialistkunskaper i 
politiska frågor för att kunna genomföra grundliga analyser av den politiska 
situationen i regimer som stödsökande organisationer och verksamheter relaterar 
till på ett eller annat sätt. Däremot kan och bör förvaltningen förbättra 
handläggningen genom att införa system som signalerar när det finns skäl för och 
behov av att skaffa sig och fördjupa den kunskap som behövs för att kunna göra 
bedömningar av organisationers värdegrund mm. 
Förvaltningen vill även fortsättningsvis ha som grund att tillämpa en tillåtande och 
generös attityd i yttrandefrihetens namn där det ofta är naturligt med politiska 
inslag vid kulturarrangemang . Som framgår ovan är det dock viktigt att utveckla 
metoder för kunna observera bidragssökande organisationers direktkopplingar till 
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repressiva regimer som den nuvarande i Eritrea och uttalat odemokratiska inslag i 
planerade kultur- och integrationsverksamheter.  
 
Härvid kan flera av utvärderingens rekommendationer eller förslag till åtgärder bli 
vägledande, varför förvaltningen föreslår att merparten av dessa implementeras i 
avdelningens för kultur- och integrationsstöd arbetsrutiner för att ytterligare öka 
kvaliteten i handläggningsarbetet: 
 

1) Kontroller av stödsökande organisationers värdegrund genom utökad 
omvärldsbevakning 

2) Operationalisering av riktlinjernas krav på integration, demokrati, mänskliga 
rättigheter och jämställdhet  

3) Förtydligad praxis vad gäller likabehandling av alla organisationer och 
institutioner avseende krav som ställs om att i integrationssyfte främja  
mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och motverka utanförskap, 
rasism och diskriminering 

4) Översyn av rutinerna för hantering av projekt som genererar överskott 
 

Förvaltningen är tveksam till utvärderingens förslag om en retroaktiv granskning 
av organisationer knutna till Eritreafestivalen, utan vill istället se framåt och 
genom införandet av ovan föreslagna arbetsrutiner få underlag till rimliga beslut 
med anledning av ev framtida ansökningar från dessa. 
 
Någon revision av själva riktlinjerna anser förvaltningen inte behöver företas med 
anledning av utvärderingen.  
 
I likhet med kulturförvaltningen finner utvärderingen, med stöd av förvaltningens 
jurist, att det inte finns någon grund för att återkräva projektstödet från 
Eritreafestivalen. 
 

 
Bilageförteckning 
Bilaga 1: Skrivelse 2009-08-10 till kulturnämnden Kräv tillbaka bidraget från 
Eritreafestivalen från Madeleine Sjöstedt (FP), Cecilia Brink (M) och Inga-Märta 
Fröman (KD) 
Bilaga 2: Rapporten Utvärdering av kulturförvaltningens stöd till Eritreafestivalen 
i Stockholm 
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                                                                                                                 Bilaga 1 

Kräv tillbaka bidraget från Eritreafestivalen 
Under de senaste veckorna har det uppmärksammats att kulturstöd har förmedlats 
till en festival som har till syfte att vara en politisk plattform för Isayas Afewerkis 
regeringsparti PFDJ i Eritrea. Detta är mycket beklagligt eftersom PFDJ är 
ansvarigt för det mycket omfattande förtrycket av mänskliga rättigheter i Eritrea. 
 
En av riktlinjerna för Stockholms stads kultur- och integrationsstöd lyder: ”Stöd 
ges även till ideella verksamheter som i integrationssyfte främjar mänskliga 
rättigheter, demokrati, jämställdhet och motverkar utanförskap, rasism och 
diskriminering.” Det betyder att stödet inte heller får förmedlas till organisationer 
eller evenemang som försvarar förtryck av mänskliga rättigheter, eller som 
motverkar demokrati i Sverige eller utomlands. 
 
Organisatörerna av festivalen gör dock ingen hemlighet av att man står bakom den 
eritreanska regeringen. En av dess representanter, Tedros Goitom, säger till SR 
Kulturnytt att festivalen under sina elva år alltid har bjudit in representanter för 
den eritreanska regeringen. Han säger också att det var klart i programförklaringen 
när de ansökte för projektet både i år och tidigare. På frågan om representanter för 
oppositionen bjudits in svarar Goitom att ingen var inbjuden, och fortsatte: ”I 
Eritrea finns det  ingen opposition. Det finns väldigt få som är utanför Eritrea. 
Nästan alla håller sig i Addis Abeba, Etiopiens huvudstad, som är fiendeland för 
Eritrea , så vi har inte så mycket till övers för dem.” 
 
Anledningen till att det inte finns någon opposition som kan arbeta öppet i Eritrea 
är det politiska förtrycket från den eritreanska regeringen. I Sverige finns det 
däremot många grupper och organisationer av eritreaner som är i opposition till 
regeringen och som arbetar för demokratisering i Eritrea.  
 
PFDJ hade en mycket stark närvaro i festivalen, enligt såväl programmet som 
Dagens nyheters reportage från festivalen. Som regeringsparti är PFDJ ansvarigt 
för att Eritrea 2008 låg sist på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex och 
tillhörde den mest ofria kategorin i Freedom house frihetsindex.  
 
Amnesty skriver i sin årsrapport att "thousands of prisoners of conscience were 
held”. Afewerki och PFDJ håller dessutom flera tiotal journalister fängslade sedan 
många år, däribland den svenske journalisten Dawit Isaak.  
 
Men det är inte bara i Eritrea som förtrycket är hårt. Regeringens representanter 
har också kontroll över dem som flytt Eritrea, eller som lever i exil sedan länge. I 
en rapport från Human Rights Watch (HRW) i april redogörs för hur regeringen 
kontrollerar sina medborgare genom representanter utomlands: ”the government 
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has made it clear that it considers every Eritrean who leaves the country illegally 
to be a traitor to the nation.” (HRW ”Service for life”, April 2009.) 
 
HRW rapporterar också att i Eritrea kvarvarande familjer till dem som har flytt 
ofta råkar mycket illa ut. Det gäller även familjerna till de eritreaner i exil som inte 
vill betala skatt till den eritreanska regeringen. 
 
Precis som det hade varit orimligt för Stockholms stad att på 1970-talet samarbeta 
med Pinochets eller Videlas representanter om chilenska eller argentinska 
kulturevenemang, eller med de iranska eller burmesiska regeringarna idag, så är 
det orimligt att vi stödjer den eritreanska regeringens representanters 
kulturevenemang. Det ger legitimitet till det till förtryck som pågår i såväl Eritrea 
som Sverige. 
 
Som ledamöter i kulturnämnden, har vi ansvar för att de riktlinjer som nämnden 
har satt upp, följs, även vid beslut som fattas på delegation. Vi föreslår därför att 
kulturförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder som 
säkrar att kulturstödet i framtiden inte främjar evenemang som försvarar förtryck 
av mänskliga rättigheter och demokrati. Förvaltningen bör också undersöka 
förutsättningarna för att pengarna som betalats ut till Eritreafestivalen återbetalas 
till staden. 
 
 
2009-08-10 
 
Madeleine Sjöstedt (FP) 
Cecilia Brink (M) 
Inga-Märta Fröman (KD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


