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Till

KN-2019-712

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion av Lisbeth Persson-Ekström (SD) om att belysa
framstående kvinnor i Malmö, 2019-05-23
STK-2019-212

Sammanfattning

Motionären föreslår att lämpliga nämnder ges i uppdrag att ta fram ett förslag hur kvinnors
insatser i Malmö genom tiderna kan lyftas fram.
Yttrande

Kulturnämnden ser positivt på engagemang kring frågor som gäller att belysa framstående
kvinnor. Uppmärksammandet av kvinnohistoria är i kulturnämndens mening av stor vikt och
därmed tas frågan i beaktande i det dagliga arbetet inom kulturnämndens samtliga
verksamhetsområden.
Det är ett vedertaget faktum att historien ofta skrivits utifrån männens synvinkel och därmed
har kvinnornas roll i mindre grad belysts.
Ett exempel på hur kvinnors roll i Malmös historia kan lyftas fram är den permanenta
utställningen på Malmö Museer; ”Women making history” som handlar om
invandrarkvinnors liv och arbete i Malmö under den senaste 100 åren. Malmö stadsarkiv har
tagit fram ett omfattande material om kvinnliga fotografer i Malmö som presenteras i en
utställning och som planeras även utkomma i bokform. 2014 utgavs boken ”Malmö 1914”
som var ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Institutet för studier i Malmös historia
vid Malmö universitet. I boken finns ett särskilt kapitel som behandlar ”Kvinnornas hus” på
Baltiska utställningen 1914, och hundraårsminnet av hela utställningen uppmärksammades
även på Malmö Museer under 2014. Malmö Konstmuseum visade 2018 en mycket
uppmärksammad utställning med verk av Ester Almqvist och Malmö Konsthall visade under
samma år utställningar med uteslutande kvinnliga konstnärer. Ett annat sätt är att genom
informationsskyltar berätta om Malmökvinnor på de platser där de verkade. Ett system för
sådana skyltar med information om människor, platser och händelser håller för närvarande
på att tas fram inom kulturförvaltningen.
Genus är ett viktigt perspektiv som ska genomsyra hela verksamheten och därför arbetar
kulturnämnden aktivt med jämställdhetsintegrering i enlighet med den politiskt antagna
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.
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Ordförande

Frida Trollmyr (S)
Kulturdirektör

Pernilla Conde Hellman
Muntlig reservation (SD)

