INTERPELLATION (M) – Tystnadskultur
Till regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).
Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är viktigt för en demokrati. Vi kan se hur andra auktoritära
regimer runt om i världen just slår till mot yttrandefriheten och åsiktsfriheten och på det
sättet bekämpar det öppna och demokratiska samhället.
För att detta inte ska hända i Sverige så har vi våra grundlagar som reglerar vilka rättigheter
vi har. Det finns även lagstiftning som reglerar hur medarbetare inom offentlig förvaltning
har rätt att yttra sig och framföra sina åsikter. Man får inte heller efterforska källa till
uppgifter som kommit till media och det får inte heller förekomma repressalier mot
anställda utifrån vad de framfört.
Vi kan se hur Region Gävleborg genom åren har försökt att tysta sina medarbetare på lite
olika sätt. Majoriteten väljer också själva att undvika den mediala granskningen och låter
tjänstemän ta det mediala utrymmet. Därav så är det svårt att utkräva politiskt ansvar
genom den mediala granskningen.
Vi har genom årens lopp bedrivit en aktiv politik för att få ett nytt närvarande och lyssnande
ledarskap. Det har skett förbättringar genom åren men man kan se att på senare tid har
majoriteten valt att strama åt detta igen. Vi ser även att våra medarbetare inte tillåts ha
kontakt med oss politiker utan man försöker rikta alla informationsflöden via särskilt utvalda
kanaler. Allt detta kan härledas från den ledarskapskultur man har odlat fram i regionen.
Vi får sådana här signaler och märker detta tydligt, det har dessutom blivit värre under de
senaste åren. Nu kunde vi även se medarbetare anonymt uttala sig i media (Arbetarbladet
23/10-21) om att de blivit tillsagda att de uttryckligen inte får uttala sig om konsten i den
nyrenoverade kulverten. Medarbetarna säger att man om man gör det riskerar man att få
sparken.
Därför ställer jag följande frågor till regionstyrelsen ordförande;
1. Hur kommer det sig att våra chefer uttryckligen säger att man inte får uttala sig till media?
2. Vad gör RSO för att bryta denna tystnads- och skrämselkultur som tyvärr råder inom vissa
håll i regionen?
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