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Stockholm den 16 september 2020 
 

     
Till Nordiska ministerrådet 
Inför beslut om budget för 2021-2024 
 
 
KLYS om den aviserade nedskärningen av Nordiska ministerrådets kulturbudget 
 
KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige och företräder genom våra 14 
medlemsorganisationer ca 30.000 enskilda konstnärer och kreatörer inom alla konst- och 
kulturbranscher; musik, film, scenkonst, bild/form, litteratur och journalistik. Vi arbetar för att främja 
kulturskapares villkor genom påverkan på olika politiska nivåer, inte bara nationellt, regionalt och 
lokalt, utan också på europeisk och nordisk nivå. KLYS ingår i det nordiska konstnärsrådet, där våra 
systerorganisationer från hela Norden samarbetar.  
 
Att kulturskapares villkor är sköra har konstaterats i många studier och utredningar genom åren, och 
kulturens utsatthet har blivit särskilt tydlig i samband med coronakrisen, som drabbat 
yrkesverksamma kulturskapare inom alla konstområden i Norden mycket hårt. 
 
Det är därför med förvåning som KLYS nu tagit del av information om att Nordiska ministerrådet 
planerar en neddragning av kulturbudgeten med nära 25% från 2021-2024. Det handlar om ca 120 
miljoner kronor mindre för kulturen.  
 
Vi är naturligtvis positiva till att ministerrådet vill prioritera miljö- och klimatsatsningar, det är en 
övergripande och oerhört viktig framtidsfråga, men vi oroar oss för att detta görs på bekostnad av 
kulturen, särskilt i coronatider som dessa. Det är inte motiverat att försvaga det sammanhållande kitt 
som kulturen innebär, inte minst för det nordiska samarbetet. 
 
Nordiska ministerrådets nya budgetförslag hotar att rasera en lång rad kultur- och utbildningsprojekt 
inom det nordiska samarbetet. De program som nu drabbas stimulerar mobiliteten i Norden, stärker 
språkgemenskapen och kunskapen om grannländernas kultur, t ex den nordiska litteraturveckan och 
den nordiska dokumentärfilmfestivalen. 
 
Istället för att skära ner borde de nordiska regeringarna prioritera mobilitets- och kulturprogram, 
som både riktar sig till särskilda målgrupper och når ut till den breda allmänheten för att skapa ett 
socialt hållbart Norden. Ingenting hindrar att miljö- och klimatfrågor ingår i den satsningen. 
 
Det nordiska kultur- och konstnärssamarbetet är unikt i internationell jämförelse, och det är otroligt 
viktigt att det kan upprätthållas och utvecklas. 
 
Nordiskt samarbete behöver mer medel, inte mindre. Satsa därför både på ett hållbart klimat/miljö 
och en hållbar kultur! 
 
För KLYS 
 
Marika B Lagercrantz, Ordförande KLYS – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd 


