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Frågor till partierna inför valet 2018: 
 

Sverigedemokraterna 

 

1. Vilken är den viktigaste kulturpolitiska frågan för Ditt parti just nu? 

 

Svar: För sverigedemokraterna är sammanhållning den viktigaste kulturpolitiska 

frågan. Utgångspunkten i den Sverigedemokratiska kulturpolitiken är 

sammanhållning och vi har ett antal förslag för hur vi kan stärka den nationella 

sammanhållningen och förståelsen för oss själva och varandra. Därför gör vi bland 

annat omfattande satsningar på att bevara och levandegöra vårt nationella kulturarv. 

Vår historia är nyckeln till vilka vi har varit, vilka vi är idag och vilka vi vill vara i 

framtiden. 

 

2. Nyligen presenterades den konstnärspolitiska utredningen med förslag om att 

stärka kulturskapares villkor (SOU 2018:23 Konstnär – oavsett villkor?) På vilket 

sätt vill Ditt parti stärka professionella kulturskapares villkor? 

  

- Inom ramen för kultur- och konstnärspolitiken? 

- När det gäller upphovsrätt? 

- När det gäller social trygghet? 

- När det gäller möjligheten att bo, utvecklas och verka som kulturskapare i 

hela landet? 

 

Svar: För att stärka konstnärers politiska oberoende anser Sverigedemokraterna att 

en större andel av samtidskonsten bör kunna stå på egna ben.  Allt för stora statliga 

stöd och statlig inbladning i samtidskonsten påverkar den konstnärliga friheten. Det 

betyder inte att staten inte ska ge samtidskonsten något stöd, men att 

konstnärsskrået i högre grad än idag bör sträva efter att vara självständiga och 

oberoende av statliga bidrag, och på så vis mer oberoende från de makthavare som 

styr över dessa bidrag.  

Sverigedemokraterna ser stora möjligheter för kulturskapare att uttrycka och 

utveckla sina konstnärliga talanger inom ramen för de kreativa näringarna. En sådan 

näring är datorspelsindustrin, där partiet har förslag för hur Sverige kan bli än bättre 

på att samordna olika kreatörer för att främja datorspelsindustrin så att den kan växa 



 
 

2 
 

ytterligare, och på så vis kan än fler konstnärer få ett stabilt arbete med trygga 

arbetsförhållanden.  

 

3. Hur vill Ditt parti värna den konstnärliga friheten och konstens och kulturens eget 

värde? 

 

Svar:  Vi vill värna den konstnärliga friheten och konstens egenvärde genom att 

minska konstnärers beroende av statliga subventioner och bidrag, samtidigt som vi 

skapar kvalitativa utbildningar och en trygg infrastruktur. 

 

4. Vilka regionalpolitiska perspektiv på konst och kultur är viktigast för Ditt parti? Bör 

kultursamverkansmodellen utvecklas, och i så fall hur? 

 

Svar: Sverigedemokraterna är mycket måna om att konst och kultur ska finnas och 

frodas i hela landet. Partiet har ett tydligt landsbygdsperspektiv och vi vill att hela 

Sverige ska leva. Utan kultur dör landsbygden. Vi vill bland annat införa något vi kallar 

kulturlotsarna, en lokal resurs som ska instiftas i varje kommun. De ska ha till uppgift 

att synliggöra, marknadsföra och samordna den lokala kulturen och kulturarvet till att 

bli levandegjord, förmedlad och utövad i kommunens verksamheter och föreningsliv.
      

   


