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Enkel fråga om Rörelsernas museum  
 
Förra veckan fick vi veta att den stora satsningen på att Malmö ska få ett statligt 
demokrati- och migrationsmuseum går i stöpet. När regeringen nu lägger fram sin 
budget saknas pengar helt till Rörelsernas museum och personalen har informerats om 
att verksamheten avvecklas. 
 
I fem års tid har en fantastisk verksamhet utvecklats och byggts upp av engagerade 
medarbetare och civilsamhället i Malmö. I Sydsvenskans artikel1 uttalar sig ansvarigt 
kulturkommunalråd, Frida Trollmyr (S) och säger “Det är jättetråkigt. Jag har inte fått 
någon motivering, men vi har känt att det fanns ett större engagemang från regeringen i 
frågan under förra mandatperioden, men politik handlar om att prioritera och nu har de 
gjort det. Så det får vi respektera.” Kulturdirektören Pernilla Conde Hellman säger i 
samma artikel att Malmö Stad inte kan driva vidare museet i egen regi, eftersom det är 
en resursfråga.  
 
Vi i Vänsterpartiet anser att regeringen gör ett stort misstag som avvecklar en 
långtgående och framgångsrik verksamhet när resultat börjar visa sig,  efter fem års 
arbete. Men framförallt blir vi smått chockade över kulturkommunalrådets avfärdande 
av allt som uppnåtts de senaste fem åren och  allt arbete som lagts ner. Inte minst ser vi 
med oro på hur styret kommer att möta de besvikna rörelser som har haft ett hopp om 
en plats och ett erkännande i staden. Som kulturdirektören påpekar handlar det om en 
resursfråga.  
 
Vi i Vänsterpartiet anser att det går att prioritera denna verksamhet och driva de delar 
som bedöms viktigast för Malmö stad vidare i någon form. Det borde heller inte vara 
omöjligt för Malmös socialdemokrater och politiska ledning att ha ett fortsatt aktivt 
arbete gentemot regeringen, men vi har väldigt få indikationer på vad styret i Malmö 
egentligen vill.  
 
Jag undrar därför: 

● Vad avser kulturkommunalrådet göra för att möjliggöra en fortsättning för 
Rörelsernas museum i någon form? 

 
Malmö den 21 september 2020 
Emma-Lina Johansson (V) 

1 https://www.sydsvenskan.se/2020-09-15/chockbeskedet-rorelsernas-museum-i-malmo-avvecklas 
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