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ANNONS: Om våra annonser

Det är osnyggt att skylla ifrån
sig, kulturministern
Publicerad 6 dec 2021 kl 16.30

Nya kulturministern Jeanette Gustafsdotter fick snabbt dra tillbaka sitt
uttalande om att ”utreda gansterrap”. 

Nils Funcke synar en politiker som verkligen borde veta bättre.

Text Kulturen

Detta är en kulturartikel, där skribenter kan uttrycka personliga åsikter och göra bedömningar
av konstnärliga verk.

MEST SETT

Daniel Sjölin möter Karolina
Ramqvist - aktuell med
”Björnkvinnan”
KULTUR-EXPRESSEN: Karolina Ramqvist
om författarskammen

KULTUR
KULTURKRIGET: Hemma hos
Lena Andersson

KULTUR
KULTURKRIGET: Jens
Liljestrand möter Mustafa
Panshiri

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister.
Foto: OLLE SPORRONG
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KULTURDEBATT. Kulturministern Jeanette Gustafsdotter (S) har modifierat
uttalanden med att det varit hennes första respektive andra dag på jobbet.

Dag två förklarade hon nämligen att om gangsterrap leder till brott ”då måste vi
göra någonting åt det, annars ska vi absolut inte göra det.” Absolut att ”vi”, dvs
regeringen ska tittat på det.

Hon lyfte på en sten och tappade den på foten. Dag tre förtydligande hon det
med att det inte alls var frågan om att tillsätta en utredning. När
regeringsmakten tittar på något så uttrycker det en ambition att också göra
något. Frågan är vad?

Om det varit andra dagen ministern stiftat bekantskap med regleringen av
yttrandefriheten hade det måhända varit småsint att kritisera henne. Men nu
gäller det den fria åsiktsbildningen, reglerad i regeringsformen,
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som hon säger sig känna
väl.

Att känna till och högtidstala är en sak. Att förstå och att agera med känsla för
den är en annan.

”Det gäller oavsett om det framförs som
'gangsterrap' eller i en etablerad

dagstidning.

Om kulturministern lyft inte bara på den sten statsministern pekat på borde hon
dag två förklarat: Yttrandefriheten ger var och en rätt att uttrycka även sådant
som upprör, stör och uppfattas som kränkande. När ett yttrande ska anses vara
straffbart, till exempel genom att utgöra uppvigling, är något som ytterst prövas i
domstol med eller utan jury. Det gäller oavsett om det framförs som
”gangsterrap” eller i en etablerad dagstidning.

Gustafsdotter har satt sig i en regering vars förra upplaga varit den sämsta i
mannaminne när det gäller att upprätthålla yttrandefriheten och grundläggande
rättsprinciper. 

Bara under de senaste veckorna har den lämnat två propositioner som slår
nya hål i yttrandefrihetsgrundlagarna och begränsar den journalistik som
Gustafsdotter säger sig värna. Lägg därtill att den koppling som regeringens
myndighet, Myndigheten för press, radio och tv, gjort mellan det självreglerande
medieetiska systemet och statlig bidragsgivning. En koppling framtvingad av ett
regeringsuppdrag som underminerar självregleringens oberoende och därmed
existens.

Därtill är det svårt att ta ministerns förklaringar på fullt allvar. Utöver
gangsterrapen som regeringen inte ska utreda men ”titta på” är det något
olustigt med försöket att parera uttalandet dag ett om brottsligheten inom
idrotten. Ministern uttrycker att hon att är ledsen över hur ”uttalande kom ut”, att

SENASTE NYTT

16.30 Det är osnyggt att skylla ifrån sig,
kulturministern

11.45 Sverige osynliggör övergrepp mot
pojkar

05.45 Hon levde hela sitt liv i skuggan av
sina bröder

05.45 Manne af Klintberg har rikets bästa
publikkontakt

05 dec Arvet från Sovjet driver vaccinvägran i
Östeuropa

05 dec Pinsamt och roligt när Humlan drar till
Spanien

05 dec Kan metoo-historien bryta apatin inför
OS?

04 dec Hans begåvning är större är
Maradonas

04 dec Mellan mor och son härskar kärlek
och våld

04 dec Inte ens Aftonbladet klarar sig utan
moral

ANNONS: Om våra annonser ANNONS: Om våra annonser
LITTERATUR KONST MUSIK SCEN UNG KULTUR FILM & TV IDÉ SKRIBENTER PODCAST LOGGA IN

https://www.expressen.se/kultur/det-ar-osnyggt-att-skylla-ifran-sig-kulturministern/
https://www.expressen.se/kultur/jonas-gardell/sverige-osynliggor--overgrepp-mot-pojkar/
https://www.expressen.se/kultur/hon-levde-hela-sitt-liv-i-skuggan-av-sina-broder/
https://www.expressen.se/kultur/ungkultur/manne-af-klintberg-har-rikets-basta-publikkontakt/
https://www.expressen.se/kultur/overtygelsen-att-inte-lata-sig-luras-sitter-djupt/
https://www.expressen.se/kultur/ungkultur/pinsamt-och-roligt-nar-humlan-drar-till-spanien/
https://www.expressen.se/kultur/karin-olsson/kan-metoo-historien--bryta-apatin-infor-os/
https://www.expressen.se/kultur/hans-begavning-ar-storre-ar-maradonas/
https://www.expressen.se/kultur/bocker/mellan-mor-och-son--harskar-karlek-och-vald/
https://www.expressen.se/kultur/victor-malm/inte-ens-aftonbladet--klarar-sig-utan-moral/
https://fra1-ib.adnxs.com/click?Tpzc71BUD0BHwVs53o0LQAAAAADXIy1AR8FbOd6NC0BOnNzvUFQPQO-VZLjcdR9w6t1j3O6GLT-9d65hAAAAABJ-JAFKAAAAFQ8AAAIAAABumIATKE4bAAAAAABVU0QAVVNEAOABGAGEJgAAAAABAgUCAAAAANAAqiKDPAAAAAA./bcr=AAAAAAAA8D8=/cnd=%21zg79ZQiSzo8YEO6wgpwBGKicbSAAKAAxAAAAAAAAAAA6CUZSQTE6NDgwN0CJLUkAAAAAAADwP1EAAAAAAAAAAFkAAAAAAAAAAGEAAAAAAAAAAGkAAAAAAAAAAHEAAAAAAAAAAHgAiQEAAAAAAAAAAA../cca=Mzg2MSNGUkExOjQ4MDc=/bn=93076/clickenc=https%3A%2F%2Fwww.returhuset.se%2Fhallbara-julklappar%3Futm_source%3DM20%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DProspectingSweden%26utm_content%3D8079305847372813807
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssR5SAHOS4Y0aIMhWBphIUoboFk53l-yUgqF-oaL9bnDIfmmhOzY4Ahv8yt1KdBhcNQkAr9Iy6vtnzqXY0SyQJ83wqA0HGmf_DGKofwPU3CaYOBK-Uqe7Xzhdhtee2rkz0YXbmc4rdZLij5GqsQ01ACWD-b&sig=Cg0ArKJSzNcHLirH--Tc&cry=1&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DCswTcu3euYYaGHsCBxdwP0aWliAzEs6CUXL7QuIXlAsCNtwEQASAAYPGt_IWkH4IBF2NhLXB1Yi03NTE0ODM5MzczOTI3MzM5yAEJqQK70QJ0o1eEPuACAKgDAaoEtQJP0FYw-MxPW8knErz4bM4KTYn1bCN3UrFRB1kT7hzfsxVSDKB_atI8wgnuhS5-MuOIr37k4QbOccbnFwEL0Ts06FUc4B6z4UsTDaBDGXJPw79hyLrfk9hBTUvVffKQJ0iFneyzI5sJWXVAoYtouaHJ-LwufYKifHZi-fCzVGa9T7f9D6UA6l1rjCrG4zTCznRDsplZQJ9E2q9OvnZuB0UTqacveU4A20tE6hoQSeqMrNbQGwLCc9GuUfdZVWTBZozh3orwJzMiAtdRKzJrJd2C-JB4P8yGdg1RxlsbgJruz86uOG9m1CEpbmUXVJDkBGmeEUoMpxCB5FYGJA_q0xKB616cwUyHkiWcv2sx1W8aWU3m6whG1wk7hJsgqizGr2p0RhqKXFSJY31FO5OJyB03I7d4h1rgBAGABuuEo7CjvvjZ2gGgBiGoB6a-G6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcA0ggHCIDhgBAQAfoLAggBgAwB0BUBgBcB%26num%3D1%26sig%3DAOD64_2LAqjf8mqUbVpg273IKcy13j8thQ%26client%3Dca-pub-7514839373927339%26adurl%3Dhttps://track.adform.net/C/%3Fbn%3D51368649%3Bcrtbwp%3DYa53uwAHgwYFkUDAAAlS0aoSJCgwN9ucZFq7mw%3Bcrtbdata%3DsE7aJDcJuejakgqTsCdUTCZVFAriqRy0Hw_0_9K7zjo2axVqgzTZYyqOLOcv-Xa7atx00Y8s-G7elF8_-MdgI3tdUqZFSHb35daYaIq1nrjYcj6dcrnHC-oAkfr4e2eCNI6_UwdobGTaeQdZK6zYmyomLTyoOcJKXR37kXXwh8Km_JTiZg9SCwwq25vA7Fi4etHf-LWzIjCYZcwRbd9Qm-irpwUmT5TdfSyolqNTz6GADzswB18PeO94BVAsvyPc96WWFI9t-QIp29sFNylHc5xcpSI9qpcotHqMrYGEhc0Q1jEMuys1rKUx_A59I5mMZj4AGfF0VUANLUvKoFbZExxelbxAtTuOrBBdhGAXXfZBGEocuIcnFAhWbwwj1H_vSl_ME-M6h97-M5M9qAPd_yK8bU4bFq45GKx6Lw6DwcT2fOzD4Xa7pgo2Iv5O62gxYpGTjkQvKWhDmEAlpGXjQbQABjGuQnZEVA3-MmWm6izaDMv8GGOOubsoYz0RQO_119FS4iz-7YL75JHVeGO_Af3KbFLKMYFopM1qJu8jK3i5lu4bfYE7WSXC7v0AfghSqWQ-_aeVtYhS13X5dN_IzOAjJ4OrMc8wHXxuHab2H0uoQvXrfTWSlO7CiMZqhqj3AO_-cLqXAGnKIgfwGkKOyk4sXrbi-NwlKpejX5sbOATodasqJv8Xe7E1phau0VS_OLoQVf3MmWNnn8MDhA7XazmVqqN3tl7Iw3iI60gHGBc1%3Badfibeg%3D0%3Bcdata%3DOrOZe5V61jIra32VSVcOO6KtmJ_GKGKcTQJlqZUxdJke8NOAlHki9Y7IJheB9TGt1VG8hWsRNKYSPouB5UUiG8HzWJ8iG5IJ_H7YEWTDYdZLlA1cXL1hJZNUrla79qP_8PE18WIDTiFFDsnJX5nQIRBUdrf8wr5BOFy7ROAk93HhQW6FXjSrzw2%3B%3BCREFURL%3Dhttps%253a%252f%252fwww.expressen.se%3BC%3D1%3Bcpdir%3Dhttps://holiday.legogifttime.com/se
https://www.expressen.se/kultur/bocker/
https://www.expressen.se/kultur/konst/
https://www.expressen.se/kultur/musik/
https://www.expressen.se/kultur/scen/
https://www.expressen.se/kultur/ungkultur/
https://www.expressen.se/kultur/film--tv/
https://www.expressen.se/kultur/ide/
https://www.expressen.se/kultur/skribenter/
https://www.expressen.se/kultur/podcast/
https://login.expressen.se/login?return_uri=https%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fkultur%2Fdet-ar-osnyggt-att-skylla-ifran-sig-kulturministern%2F
https://www.expressen.se/
https://www.expressen.se/kultur/


2021-12-06 21:53 Nils Funcke: Kulturminister Jeanette Gustafsdotter borde veta bättre

https://www.expressen.se/kultur/det-ar-osnyggt-att-skylla-ifran-sig-kulturministern/ 3/8

hon gjort många intervjuer och att det var hennes första dag på jobbet.
Förtydligandet övergick från en ursäkt till att fjärma uttalandet från det egna
tillkortakommandet till faktorer utom ministerkontroll. Osnyggt.

Av Nils Funcke 
Nils Funcke är journalist och tryck- och yttrandefrihetsexpert.
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