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Spørgsmål
Vedhæftet er billeder just taget af graffitivæggen på Skoda-grunden.
Efter min mening så er det fuldstændig uacceptabelt at den slags
budskaber skal pryde det offentlige rum, og så endda en installation
ejet og drevet af Københavns Kommune. Det kan ikke være meningen
at vi skal lægge væg til et budskab om ”Intifada 3” og malerier af
stenkastende unge mænd, hvor af en enkelt endda kaster med molotov
coctails. Volden på billederne er direkte rettet mod staten Israel og
dens jødiske indbyggere. Den slags voldsomme budskaber mener jeg
ikke at vi som kommune skal acceptere på vores kommunalt ejede
installationer, og jeg mener ikke forherligelse af vold mod bestemte
etniske grupper på nogen måde er indenfor rammerne af
ytringsfriheden. Jeg vil derfor bede dig om at se på hvad man kan gøre
for at få maleriet fjernet. Billedet er taget i går sen eftermiddag og i
morges var det fortsat på væggen.
Svar
Den såkaldte ”graffitivæg” eller gadegalleri har eksisteret siden 1.
december 2007. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde d. 24.
maj 2007 at etablere et forsøg med midlertidig udsmykning af
plankeværker, mure mv. på grunden beliggende i krydset
Frederikssundsvej/Lygten i Københavns Nordvest-kvarter. Siden 2009
har Kultur- og Fritidsudvalget årligt bevilget midler til projektet.
Tanken bag gadegalleriet er, at det hele tiden er under forandring, så
de enkelte graffitimalerier sjældent får lov til at stå uberørt længe,
inden det bliver malet over igen af nye gadekunstnere.
Det konkrete graffitimaleri viser nogle unge mænd, der kaster med
sten mv., ordet ”Intifada 3” samt en arabisk tekst, der – ifølge de
oplysninger, som Kultur- og Fritidsforvaltningen er i besiddelse af betyder noget i retning af: ”Der er ingen stemme, der kan være
større/højere end en konflikt.”
Kultur- og Fritidsforvaltningen kan i sagens natur ikke foretage nogen
form for ”forcensur” i forhold til, om et graffitimaleri holder sig inden
for straffelovens rammer o.lign., og i udgangspunktet er det
pågældende kunstner, der har det umiddelbare ansvar for at holde sig
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inden for straffelovens rammer. I sidste ende er det domstolene, der
afgør, om et konkret maleri er i strid med straffelovens bestemmelser,
og Kultur- og Fritidsforvaltningen kan ikke vurdere, om der ved det
konkrete graffitimaleri alene er tale om et kunstværk i forhold til den
aktuelle situation i Mellemøsten, eller om maleriet i strafferetlig
henseende eventuelt vil kunne opfattes som en opfordring til vold.
I øvrigt kan det oplyses, at der ikke er afsat midler i Kultur- og
Fritidsforvaltningens budget til, at gadegalleriet kan fortsætte i 2016.
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