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Uttalande från Länsteatrarna i Sveriges höstmöte 2017: 

Vi måste gå från ord till handling. 

 

 

De svenska skådespelerskornas vittnesmål om sexuella övergrepp lästes i söndags upp på scener runt om i landet, varav 
flera länsteatrar: Smålands Musik & Teater (Spira), Norrbottensteatern, Östgötateatern, Västerbottensteatern, 
Regionteatern Blekinge Kronoberg, Teater Västernorrland (Sundsvalls Teater) och Örebro länsteater (Scenit Kulturhuset). 

Länsteatrarna i Sverige har på sitt höstmöte på Örebro länsteater den 22 november 2017 
gjort ett gemensamt uttalande: 

"Under de senaste veckorna har vi på våra institutioner pratat om #metoo, sexuella 
trakasserier och maktstrukturer inom scenkonsten. Vid Länsteatrarnas höstmöte i Örebro 20-
22 november var det den viktigaste frågan. 

I helgen hölls en manifestation över hela landet under rubriken #tystnadtagning. Där läste 
skådespelare upp vittnesmål om sexuella trakasserier. Vi vill tacka för ert mod att berätta 
dessa historier.  

I den samhällsförändring som nu sker är vi alla en viktigt del. Den nolltolerans vi pratar om 
måste bli verklighet och att bryta mot denna regel om nolltolerans måste få konsekvenser. 

Vi som arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Det innefattar ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innefattar också att vi måste reflektera över våra egna 
maktpositioner. Vi kommer fortsatt arbeta hårt för att skapa strukturer för trygga och 
kreativa rum som bryter tystnadskulturen. Nu går vi från ord till handling." 

 
Länsteatrarna i Sverige, Örebro 22 november 2017: 

Byteatern Kalmar Länsteater 
Dalateatern 
Estrad Norr 
Folkteatern i Gävleborg 
Folkteatern i Göteborg 
Giron sámi teáhter 

 

Regionteater Väst 
Scenkonst Sörmland 
Smålands Musik & Teater 
Teater Halland 
Teater Västernorrland 
Västanå Teater 
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Länsteatern på Gotland 
Norrbottensteatern/Ung Scen Norr 
Norrdans 
Oktoberteatern 
Regionteatern Blekinge Kronoberg 

Västerbottensteatern 
Västmanlands Teater 
Örebro Länsteater 
Östgötateatern/ung scen/öst 

 

 

 

 

För mer information om Länsteatrarna i Sverige kontakta:  
Linde Sjöstedt, vd  

073 709 28 88, linde.sjostedt@lansteatrarna.se 

 

Länsteatrarna i Sverige driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, 
erfarenhetsutbyte och utveckling. Våra 21 medlemsinstitutioner är tillsammans den största aktören 
inom den regionala scenkonsten i Sverige. 

Tillsammans med Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd arrangerar vi Folk och 
Kultur – ett kulturpolitiskt konvent och en tribun för den regionala konsten. Besök gärna vår hemsida 
www.lansteatrarna.se 

Länsteatrarna i Sverige |  Kaplansbacken 2, 112 24 Stockholm | 073 - 709 28 88   info@lansteatrarna.se 
 

 
 

 
  

 
Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt 
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. 
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