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Frågor till partierna inför valet 2018: 
 

Vänsterpartiet 

 

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

 

Svar: Kulturen är till för alla och inte bara några få.  Den centrala frågan är hur vi ska 

kunna skapa ett kulturliv för alla. Vi vill möjliggöra för människor i hela landet att vara 

både deltagare och åskådare genom att öka tillgängligheten till kulturen.  För att 

uppnå detta är förstås åtgärdslistan lång. Några delar i det är att vi måste ha goda 

villkor för både yrkesverksamma konstnärer och amatörkulturen i hela landet. Det 

kan röra sig om ateljéstöd, mötesplatser eller arrangörsstöd och stärka finansieringen 

till institutioner på alla nivåer. Vidare måste även kulturarbetare få en grundtrygghet 

vid föräldraledighet, sjukdom, ålderdom eller arbetslöshet. 

 

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? 

 

Svar: Vi har inte närmare tagit ställning till förslagen i utredningen ännu utan 

avvaktar propositionen. Vi kan dock konstatera att många av förslagen, exempelvis 

vad det gäller snedrekrytering till de konstnärliga utbildningarna, satsningar på 

offentlig konst och MU-avtalet samt inrättandet av en fond till förmån för bild- och 

formkonstnärer, ligger i linje med vår politik och de frågor vi redan driver. 

  

- Inom ramen för kultur- och konstnärspolitiken? 

 

Svar: Vi vill att kulturpolitiken ska utgå från och sträva emot jämlikhet, tillgänglighet, 

jämställdhet, mångfald och kulturens egenvärde. Vi vill motverka kommersialismens 

negativa verkningar och stärka barnperspektivet inom kulturpolitiken. Vi är 

övertygade om att flera åtgärder måste till för att stärka konstnärspolitiken specifikt 

också och ser positivt på utredningens ansatser. 

 

- När det gäller upphovsrätt? 
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Svar: Kulturskapare ska ha rätt till ekonomisk ersättning på en rimlig nivå när deras 

verk visas eller spelas. I dag fungerar det tyvärr inte alltid så. Vänsterpartiet har 

genom åren drivit på frågor om MU-avtalet, höjd biblioteksersättningen, stärkt 

visningsersättningen. Vi har samtidigt värnat tillgängligheten för allmänheten. Att 

den som inte kopierar och sprider konstnärligt material för kommersiellt bruk ska 

kunna ha en viss frihet att använda även andra verk. Det här är en balansgång och vi 

måste nu ta ställning till många nya frågor i digitaliseringens fotspår. Där är både 

arbetet som pågår på EU-nivå och det som framkommer i konstnärspolitiska 

utredningen viktiga underlag. 

 

- När det gäller social trygghet? 

 

Svar: Den nuvarande kulturarbetsmarknaden innebär att många kulturskapare 

befinner sig i en osäker frilanstillvaro och ofta hamnar utanför de vanliga 

försäkringssystemen med rätt till a-kassa, pension och sjukförsäkring. Professionellt 

verksamma kulturskapare måste ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under 

rimliga förhållanden. För det krävs bland annat att de får en bättre ersättning för sitt 

arbete, att fler får fast anställning på kulturinstitutionerna och att 

socialförsäkringarna anpassas efter den verklighet som de frilansande kulturskaparna 

lever i. Vänsterpartiet vill undersöka möjligheterna att skapa en konstnärsallians för 

bild- och formkonstnärer. 

 

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

hela landet? 

 

Svar: Vi tror att det handlar om en kedja, från utbildning till arbetsmarknad som 

behöver säkras över hela landet. De konstnärliga utbildningarna behöver finnas 

spridda geografiskt. Vi menar att det är en viktig pusselbit i arbetet med breddad 

rekrytering. Allas möjligheter till högre utbildning, och på sikt inflytande och makt, är 

en demokratifråga. Mångfald bland studenter innebär bredare perspektiv och 

erfarenheter.  

Behovet av ateljéer och verkstäder för konstnärer är generellt sett stort. Vi vill därför 

att det vidtas åtgärder att säkra tillgången till konstnärsateljéer och 

kollektivverkstäder med rimliga hyror runt om i landet. Vi ser även en stärkt 

kultursamverkansmodell där det lokala kulturlivet är med och bidrar till kulturplanen 

som en annan central pusselbit. Det kan även handla om stärkt finansiering av 

modellen. Det borde skapa en bättre lokal arbetsmarknad. Många lyfter även 

arrangörsledet som en nyckelfaktor för att förmedla kultur i hela landet. Där har varit 

en svacka sedan gamla strukturer försvann. 

Skapande skola som ett mer kontinuerligt arbetssätt i skolan ger också en utökad 

möjlighet till uppdrag. Satsningarna vi genomför inom kulturskolan likaså. 
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3. Hur vill Ditt parti värna den konstnärliga friheten och konstens och kulturens eget 

värde? 

 

Svar: Kulturen ska vara fri och frispråkig. I dag händer det att kultur tystas och läggs 

tillrätta, ibland med goda föresatser, ibland med klassförakt, sexism eller hat som 

grund. De skyldiga är alla från konfliktskygga tjänstemän och klåfingriga politiker till 

de som inte tror att människor är kapabla att möta obekväma uttryck. Vänsterpartiet 

är konsekventa försvarare av konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Idag angrips 

yttrandefrihet och det fria kulturlivet av extremhögern. Deras kulturkamp syftar till 

att tysta obekväma åsikter och föra oss tillbaka till en tid då kritik mot makten 

betraktades som illojalitet mot nationen. 

Att uttrycka sig genom konsten är en fundamental mänsklig rättighet. Varje 

konstnärligt uttryck är unikt och en viktig del av det samhälle vi lever i. Resultatet av 

konstnärligt skapande kan inte likställas med vanliga varor och tjänster utan har en 

särskild dimension. Marknadskrafterna kan inte ensamma garantera att det finns en 

mångfald av kulturuttryck, vare sig lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt, 

utan huvudansvaret för detta vilar på det allmänna och på kulturpolitiken i stort. Det 

måste därför ges förutsättningar för att alla ska få möjlighet att utveckla sin skapande 

förmåga och vara aktiva deltagare på likvärdiga villkor i kulturlivet. 

 

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

kultursamverkansmodellen utvecklas, och i så fall hur? 

 

Svar: Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att 

få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur är inte heller främst en exportindustri 

– den är till för alla, inte bara några få. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. 

Riksteatern och turnerande utställningar ska nå ut i alla hörn av landet. Stora 

sportevenemang ska sändas i kanaler som alla har tillgång till. De ickekommersiella 

mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler. Offentliga 

stöd ska inte styras av efterfrågan.  

Vi vill satsa på kultursamverkansmodellen. Modellen inrättades 2011 i syfte att skapa 

ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer för kulturverksamhet 

men statens bidrag till samverkansmodellen har halkat efter och vi behöver stärka 

möjligheten till kultur i hela landet. Modellen har dessutom utökats med bild och 

formområdet och behöver även förstärkning av den anledningen. 
      

  


