
 
 
 
 

 

Socialdemokraternas kultursyn utgår från alla människors lika värde. Den svenska 
modellen bygger på att du, oavsett din bakgrund, ska kunna förverkliga dina 
drömmar och nå din fulla potential. Alla måste kunna ta del av och själv få möjlighet 
att skapa kultur för att leva ett gott och meningsfullt liv. Därför måste kulturen vara 
tillgänglig för alla. Det handlar om allas rätt till respekt, om rätten att få delta och 
höra till, om allas rätt till orden, till bildning och skapande.  

Kulturpolitiken har en både samhällsbyggande och samhällsförändrande roll. Kultur 
bidrar till att skapa sammanhållning och utveckla gemensamma förhållningssätt. 
Gemensamma kulturupplevelser som musik och dans kan bygga broar även när det 
saknas gemensamt språk. 

Förslag till beslut 

Kulturnämnden beslutar enligt följande: 

Kulturnämnden inkluderar följande punkter som uppdrag i detaljbudget för 2021 

• Principen i Västra Götalandsregionen är att politiken ska hålla sig på armlängds 

avstånd till kulturens innehåll 

• Ställa krav på att de organisationer som uppbär offentligt stöd ska vila på en 

demokratisk värdegrund. 

• Inrätta bokombud i Västra Götaland 

• Göra digitaliseringen tillgänglig och användbar för alla genom en satsning på digital 

kompetens och källkritik ihop med civilsamhället 

• Stärk stödet till folkrörelserna, folkbildningen och det ideella kulturlivet. 

 

 

Bakgrund 

2.2 Utveckla kapaciteter 

Kulturen har ett egenvärde. Detta egenvärde kommer först. Den konstnärliga 
friheten är en förutsättning för den kreativa processen och för att skapa konst och 
kultur av hög kvalitet. Att garantera denna frihet är politikens viktigaste uppgift. 
Kulturpolitiken styr, annars skulle den inte finnas. Den styr med demokratiska beslut 
och offentliga medel mot övergripande mål som kulturell jämlikhet och jämställdhet, 
ökad tillgänglighet och allas rätt och möjlighet att delta i och ta del av kultur. Men när 
det gäller konstens och kulturens innehåll ska politiken hålla sig på armslängds 



 
 
 
avstånd. 

En socialdemokratisk kulturpolitik har yttrandefriheten som utgångspunkt. I länder 
där friheten inskränks är det första angreppet nästan undantagslöst riktat mot 
kulturens frihet, mot konstnärlig verksamhet och journalistik. Även i Sverige har vi det 
senaste året blivit uppmärksammade på att det finns organisationer som får stöd från 
det offentliga Sverige inte stödjer en demokratisk värdegrund.  

Bibliotek är en grundläggande medborgerlig rättighet. Samtidigt ser vi att barn och 
ungas läsning och läsförståelse minskar och föräldrar läser inte högt för sina barn i lika 
stor utsträckning som förr. Västra Götalandsregionen kan stärka läsandet på olika sätt,  
Bokenkommer-verksamhet, genom arbetsplatsbibliotek och bokombud. 
 

Tillägg till Prioriteringar inom utveckla kapaciteter är att: 

• Principen i Västra Götalandsregionen är att politiken ska hålla sig på armlängds 

avstånd till kulturens innehåll 

• Ställa krav på att de organisationer som uppbär offentligt stöd ska vila på en 

demokratisk värdegrund. 

• Inrätta bokombud i Västra Götaland 

 

2.4 Nyttja tekniken 

På kulturområdet innebär informationsdigitaliseringen att trösklarna för kulturellt 
skapande sänks. Det krävs inte längre stora investeringar i tryckpressar eller radio och 
filmutrustning för att skapa och sprida kultur. Digitaliseringen förenklar 
uppgiften att göra kulturen tillgänglig för alla. Filmer har digitaliserats vilket både gör 
dem lättare att spara och att visa. Arkiv har lagts ut på internet och därmed blivit 
tillgängliga och sökbara för många fler än de traditionella pappersarkiven. Men en ökad 
digitalisering ställer även högre krav på medborgarnas förmåga till källkritik. Både 
snabbheten och den hårda tonen på nätet väcker oro. Nya begrepp, som ”Fake news” 
och filterbubblor, har introducerats och utvecklingen reser frågor om hur det 
demokratiska samtalet, byggt på kunskap, fakta och ömsesidig respekt, ska kunna 
upprätthållas. 
 

Tillägg till Prioriteringar inom utveckla kapaciteter är att: 

• Göra digitaliseringen tillgänglig och användbar för alla genom en satsning på 

digital kompetens och källkritik ihop med civilsamhället 

 

3.1.2 Deltagandet i kulturlivet ska öka. 

Amatörkulturen och det ideella kulturlivet är vid sidan av de offentliga 
kulturinstitutionerna grunden i främst det lokala kulturlivet. Det ideella kulturlivet, 
bildningsförbunden och folkrörelserna i vid mening utgör en grundläggande kulturell 
infrastruktur som finns i hela landet. De bidrar starkt till att förverkliga de demokratiska 
kulturpolitiska målen, att tillgängliggöra kulturen, skapandet och upplevelserna, för alla 
och i hela landet. 
 



 
 
 
Tillägg till Prioriteringar inom utveckla kapaciteter är att: 

• Stärk stödet till folkrörelserna, folkbildningen och det ideella kulturlivet. 

 


