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Statsrådet och chefenTill
Kulturdepartementetför

den maj 1993 bemyndigade chefenbeslut 13 regeringen förGenom
statsrådet Birgit Friggebo, tillkalla kom-Kulturdepartementet, att en

med uppgift samlad bedömning vilka följdermitté göraatt en av som
intemationaliseringen, främst Europaintegrationenden ökade kan

kulturpolitiken.medföra inom
regeringens bemyndigande förordnadeMed departements-stöd av

chefen 26 maj 1993 ordförande universitetsrektom,den som pro-
Strömholm, ledamöter förordnades dagfessor Stig som samma orga-

fil. dr Mari Engel riksdagsledamotennisationsselzreteraren, Ann v,
Frebran kds, länsbibliotekschefen MörckRose-Marie Margareta

riksdagsledamotenfp, riksdagsledamoten Berit Oscarsson ochs,
Wistrand Direktör Göran Löfdahl förordnadesBirgitta m. den

byråchef Sonjajuni 1993 och Martinson Uppman förordnades den15
juni sakkunniga.18 som

förordnades den 16 juni 1993 departementssekre-Till sekreterare
Falk och den 13 september 1993 biträdande sek-Andersteraren som

ñl. Marikakand. Romanus.reterare
Intemationella kulturutredningen.Kommittén har antagit namnet

VårHärmed överlämnar kommittén betänkandet andes stämma -
och Internationalisering och Kulturpolitik.andras

slutfört.Utredningens uppdrag därmedär

Stockholm 28 februari 1994den

Strömholm

FrebranEngel Rose-Marie Margareta MörckAnn Mari

WistrandBirgittaBerit Oscarsson

Anders Falk
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Sammanfattningl

alltid funnits internationelltDet har kulturellt samarbete. Kulturenett
internationell. Ett internationellt perspektiv kulturpolitikenär är

därför inte Det finns dock särskild anledning idag diskuteranytt. att
internationellt perspektiv kulturpolitiken. Ett motiv inomärett att

det nordiska samarbetet kulturen tillerkänts särskild betydelse bl.a.
därför kultursamarbetet varit betydelsefullt framgångsrikt.och Ettatt

motiv den europeiska integration pågår och där kulturenärannat som
i artikel i Maastrichtfördraget. l EG:s tidigare fördragtas upp en

fanns inget stadgande kulturen. FN:s och UNESCO:sI verksamhetom
pågåendeinom för kulturårtiondet pågårdet arbetet inomramen

Kommissionen för Kultur och Utveckling. motiv kanDessa sägas vara
formell karaktär. De samverkan. visar dockDerör statersav mer
påsamtliga områdetbetydelsen det kulturella i internationelltatt av

samarbete förstärks.
Kommittén har sina uppgifter underlag för detsett attsom en av ge

pågående arbetet i Kulturutredningen Ku 1993:03. framtidaEn
kulturpolitik måste på helt den beslutades 1974sätt änett annat som

behandla internationella förutsättningäven aspekter. En för den nya
internationella kulturen, i form film, fonogram och TV-programav

den kanär att exporteras.
Det svenska samhället har under de decennierna förändrats isenaste

mångkulturell riktning. tiondeVar bor i Sverige harperson som en
kulturell bakgrund den svenska. Samtidigt har det kulturellaänannan

utbudet förblivit relativt oförändrat och endast undantagsvis ges
invandrares på områdeerfarenheter detta särskilt beaktande.

genomgång språkKommitténs visar och angle-ameri-engelsktatt
miljöer har mycket kraftig dominans. minst gällerkanska Inteen

film, de kulturformerTV-program och musik,detta för dvs. som
ungdomar.attraherar

redogör för de former internationellt kulturelltKommittén av sam-
påfinns nivå stödformer till föridag statligarbete ochsom gagn

artister. organisationersoch Institutioners, och myndig-konstnärer
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heters internationella kontakter redovisas. redovisningI dettaen av
framgår bådeslag kan inte allt samarbete likväl bredden ochtas upp,

omfattningen kontakterna. bör dock betonas mycketDet att storenav
från offentligadel det kulturella samarbetet sker stöd källor.utanav

föreslåLikväl vill utredningen ökning de statliga insatsernaen av
betydelsen svensk publik kanKommittén betonar delatt taav av

frånkulturyttringar andra länder. utbrett och vidgat kulturutbyteEtt
möjlighet till ökad kunskap andra kulturers tradition ochger om

samhällsstruktur. fördjupat europeiskt samarbete förutsätter viljaEtt
förståelsetill och hänsyn till andra perspektiv och uttryckssätt. Det är

ökade formella möjligheterna till vidgatvikt destörsta ettattav
ökade ekonomiska möjligheter.kultursamarbete Kom-motsvaras av

fastslårföreslår till fullo betydelsenmittén därför statsmakternaatt av
tillföreskulturutbyte och kulturmyndigheternainternationellt attett

ändamål.medel för dettaextra
inleds med kapitel svenskt kultur-Kommitténs betänkande ett om

innehåll internationellt perspektiv. Till kapitlet exkursi ärett som
kommitténs ordförande Nordisk kultur-fogat föredragett av om

specifiktrealiteter. det svenska,identitet och Här betonasmyter-
icke-aristokratiska kultur-påpekas folkliga, icke-lärda ochbl.a. att

akademiskanått erkänd vid sidan denställningyttringar här har aven
högkulturen.

statliga internationellakapitel redogörs för detdärefter följandeI
kulturområdet. föreslårKommittén Sverigeinomsamarbetet att

EFTA-länder, inom för gällande EES-tillsammans med övriga ramen
möjligheten tillhöraavtal, inleder förhandlingar med EU EU:sattom

sådanför anslutning kan uppskattas tillkulturprogram. Kostnaden en
från visar6 miljoner kronor. Bedömningar dansk sida däratt manca

fördelarna medverkan i kulturprogramEU:s uppvägerattanser av
nackdelar.eventuella

redovisning situationen för konstnärligtl kommitténs dagensav
för kulturmyndigheter, andra för-yrkesverksamma, ocharrangörer

har fattats särskilda satsningar imedlare, framkommer beslutatt om
finner det tillfredställandevissa delar världen. Kommittén attav

Öst-kulturutbytet med och Centraleuropa u-länderna har för-samt
årenstärkts utvecklats under de med hjälp Svenskaoch senare av

ändamål.institutets särskilda anslag för detta Kommittén har dock
för övriga världen har försvagats. I tidnoterat att resurserna en av

10



Sammanfattning

betydelseeuropeiskt samarbete detfördjupat är attstor resursernaav
för-urholkasinte vidarekulturutbyte i Västeuropaför utan snarare

område hög prioritetbördärför dettaKommitténstärks. att gesanser
framtiden.i

också funnit skatte-arbete har kommitténdel sittI denna attav
gästspel i Sverigeinternationellainkomstskatt vidfrågorna avseende

kan missgynnasituation olikaeftersom dagens sättbör över,ses
gästspel i Sverige.såväl artisterenskilda arrangörer avsom

konstområdena.genomgång de olikahar gjortKommittén aven
kon-internationellaredovisa de olikaöversiktligtSyftet har varit att

Genomgången författ-visar deområden.skildainomtakterna att
verksamhet i mycketmyndighetersreglerar svenskaningar storsom

gäller för Iregelverk EU.till deutsträckning anpassats an-som
nordiska samarbetetdetviktentill understryksslutning detta attav

förstärks och utvecklas.
skönlitteraturövervägande delenfunnit denKommittén har att av

Ävenengelska.skrivenursprungligensvenskatill äröversattssom
tyd-märkskulturområden, film och TV-program,främstandra ett

föreslår därförinflytande. Kommitténanglo-amerikansktligt att ett
innebörd 75 %införs medpositiv diskrimineringmedförsök att av

används föri översättningskönlitteraturutgivningstödet för av
språkpå engelska.litteratur skriven änannat

l993:O3KulturutredningentillKulturrådet i skrivelsehar en
myndighetsnivå förinrättasberedningsorganföreslagit attatt ett

förtillförlitligt underlagtillräckligt ochbl.a. statsmakterna ettge
sammanhållen mediepolitik.kultur- ochförbeslut inom ramen en

ocksådelförslag. dennastöder detta IKommittén presenteras en
TV-kabelnät vissa värdefullaiintressant vidarespridningidé avom

TV-organisationer.från franska och tyskabrittiska,programkanaler
i förslaget.möjlighet in djuparehaftKommittén inte trängahar att
Wistrand.ledamoten Birgittasärskilt yttrandeiDetta utvecklas ett av

materialbyggerkulturområdena,Genomgången de olika somav
visarmyndigheter,organisationerinstitutioner, ochfrån olika att man

internationella delensvårt särredovisamånga fall har deni att av
verksamhet.i övrigsåeftersom den väl integreratsverksamheten,

blivitinternationellt samarbeteteckenskallDetta ett att enses som
arbetet.naturlig del av

11
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Hovrättsrådet Henry Olsson, sakkunnig i Justitiedepartementet, har
för kommitténs räkning skrivit kapitel avseende upphovsrätt ochett
kulturell utveckling.

kommitténs ingickI direktiv utvärdera kulturen tillatt tasom vara
för det attraktivt i Frågoroch till Sverige.göra kultur-att att resa om
turism har diskuterats under längre period, svenska erfaren-en men
heter förmåsaknas. Kulturen används för turister tillatt att resa

framförSverige, det allt lockar turister till Sverige denärmen som
svenska naturen.

fåsyfte svenska erfarenheter sammanhållenI ochstörreatt av en
föreslåssatsning kulturturism flerårigt regionalt projektatt ett

kring Vallonbruken i Uppland och närliggande verksamheter t.ex.
Ekomuseum inleds. särskilt yttrandeBergslagen I ledamotenett av

till socialdemokratiskaBerit Oscarsson refereras partimotioner i
Riksdagen med förslag möjligheterna för stifta fond föratt att en

kulturmiljöersärskilt värdefulla utreds.
direktörKarl-Gunnar Lidström, vid Eureka Audiovisuell har för

skrivitkommitténs räkning Europeiska insatser för den audio-om
visuella industrin, bilaga förslagDe där för-ärpresenterassom
fattarens kommittén har tagit ställning till dem.och

12



Summary

There has always been international cultural co-operation. Culture
international. internationalAn perspective cultural policy is, there-on
fore, There however, special discuss inter-not tonew. are, reasons an
national perspective cultural policy today. One thaton reason
within the of Nordic collaboration, culture has been assignedscope
special importance, other things because cultural co-operationamong
has been significant and successful. Another the ongoingreason
European integration, where culture included in article of thean
Maastricht the EECs earlierIn treaties there provi-treaty. were no
sions concerning culture. In the UNs and UNESCOs activities partas
of the World Decade for Cultural Development, workcurrent
being done the World Commissionby Culture and Development.on
These be said be of formal character. Theytoreasons may a more

the co-operation They all show, however, thatstates.concern among
the significance of culturalthe in international co-operationarea
being strengthened.

The International Cultural Commission has of itsseen as one
tasks provide material for the work of Govern-anotherto current

Commission which has the task of revising cultural policy inment
general. cultural policyFuture attention internationalmust topay

in quite different from that determined in 1974 whenaspects a way
the Swedish Parliament and Government laid down the principles for
public of forpromotion culture. conditionA the internationalnew
culture, in form of film,the phonogram and television programmes,

that be exported.can
gSwedish society has become multicultural in decades.recentmore

of livingOne Sweden cultural backgroundhasout ten persons a
Swedish. the ofother than At time culture offerthesame range on

relativelyhas remained unchanged of exceptionand only by way are
immigrants experiences in this consideration.taken intoarea

The commissions inquiry shows English languagethat the and
Anglo-American environments have powerful dominance. Thisa

13
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and music.films, television i.e. theleast ofnottrue programmes
which particularly people.of cultureforms attract young

describes the forms of international culturalCommissionThe co-
level and the forms ofwhich existoperation governmentat present at

institutions,international of organi-for artists. The contactssupport
described. of thisagencies Inandzations reportgovernment are a

mentioned, nevertheless the breadthbeall co-operationtype not can
be empha-shown. should, however,ofand the contactsextent are

co-operation placeproportion of cultural takeslargesized that a very
public Nevertheless, the commis-fromwithout support sources.any

contributions.increase insion wishes stateto propose some
Swedishimportance of the fact that thetheCommissionThe stresses

countries. wideexpressions from other Aculturalpublic has toaccess
know-possible increaseexchange makesextended culturaland to

ofsocial other cultures. Deepertraditions andofledge the structures
understand andrequires the willingnessco-operationEuropean to

and methods of expression.perspectivesconsideration othergive to
possibilities ofincreased formalthat theimportanceof the utmost

matched by increased financialco-operationbroader cultural pos-are
thetherefore thatCommissionsibilities. The governmentproposes

exchange andof international culturalestablishes the importancefully
funds for thisprovide withauthoritiesthe culturalthat extra pur-are

pose.
Swedish culturalwith chaptercommissionsThe report a onopens

bylectureperspective. Asinternationalfromcontent excursus aanan
IdentityNordic CulturalTheof the committeechairmanthe on -

this theappended the chapter. InReality has beenMyths and to emp-
pointed thatis, for example,specifically Swedish,thehasis outon

cultural expressions haveunaristocraticunlearnedthe popular an
aristocratic andalongsiderecognized positionbroadlyachieved aca-a

demic high culture.
of states inter-given thefollowing chapterIn the accountan

Commissionfield. Theculturalco-operation thenational proposes
ofcountries, within thewith other EFTAtogetherSweden,that scope

concerning thenegotiations with the EUinitiatesthe EEA agreement,
The of suchculturalEUsof joining thepossibility costprogramme.

6 million.about SEK Assess-estimated beingbeaffiliation asmayan
ad-consider that thethat theyauthorities showsDanishby thement

14
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of participating in the EUs cultural outweighvantages programme
disadvantages.any

commissions of for those working inThe the situationaccount ar-
intistic occupations today, for public agencies engaged culture, or-

intermediaries decisions have beenganizers and other shows that
andregarding special efforts co-operation with Eastern Cen-made at

and developing Countries. the time,tral Europe At statesame resour-
of world, mainlyfor cultural exchange with the the Westernrestces

and eroded. The CommissionNorth America, have beenEurope
therefore believes this should be given high priority in thethat area
future. this of its work the Commission also found thatIn taxpart

performancesquestions regarding income for international guesttax
situation penalizein Sweden should be reviewed, since the today can

of perfor-in various both individual artists and guestways arrangers
in Sweden.mances

artistic concerned. TheThe Commission has examined the areas
give general of the various internationalaccounttopurpose was a

legislationin different This inquiry shows that theContacts areas.
which Swedish authorities activities has to great extentagoverns
been adapted the regulations applicable in the EU. In thisto Connec-
tion developing Nordicthe importance of strengthening and co-ope-
ration emphasized.

fictionThe Commission found majority of the works ofhas that a
which translated into Swedish originally written in English.wereare
Even in filmsother of culture, mainly and televisionareas program-

be commis-clear Anglo-American influence noticed Themes, a can
sion positivetherefore that discrimination beattempt atproposes an
started that of subsidies for publishing fiction75 % trans-lated toso
be used for otherliterature written in languages than English.

The AffairsSwedish Council for Cultural in letter thetoa
Government the task OfCommission which has revising the Cultural

general has proposed thatin publicPolicy at governmentagencya
in order provide with sufficientlevel be theset to governmentup a

reliable basis for decisions within of cohesive culturaltheand ascope
proposal. thismedia policy. The Commission Inthisand supports sec-

interesting further in televisionthere also ideation relyingtoan as
certain from British,networks valuable channelscable programme

French and German television organizations. The committee has not

15
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had the opportunity look into this proposal in detail. Thisto more
enlarged in special by the committee member Birgittastatementon a
Wistrand.

The examination of the various cultural which basedareas on
material from institutions, organizations and authorities, shows that

difficult the international of theto separate partmany cases ac-
tivities from the since has been well integrated with otherrest, so
activities. This should be sign that international co-operationseen as a
has ofbecome natural the work.parta

Judge of Appeal Olsson, special adviserHenry in the Ministry of
Justice, written chapterhas copyright cultural developmentanda on
for the commission.

The commissions of reference included evaluating whetherterms
culture used for making attractive travel in and Sweden.to to

culturalQuestions concerning tourism have been under discussion for
time, has littlebut Sweden experience here in this Culturesome area.

used stimulate tourists travel Sweden, whatbutto to attractsto tou-
rists above all the Swedish landscapeSweden andto nature.

SwedishIn order obtain experience of andto greater morea co-
hesive cultural tourism proposed that regional projectventure, a
of several years duration be started based the 17thon numerous

theirironworks with and other buildings thecentury manors pro-
vince of Uppland and associated with activities such the calledas so
Ekomuseum Bergslagen. In special by Commissionstatementa mem-

referenceber Berit Oscarsson, made motions by the socialto
democratic in Parliament that the possibilities be studiedparty to set

fund for preservationthe and development of cultural patrimonyup a
of special importance.

Karl-Gunnar Lidström, director of Eureka Audiovisuell, has writ-
about European investments for the audiovisual industry for theten

committee, appendix 2. The proposals presented there authorstheare
and the commission has expressed opinion them.not any on

16



kulturinnnehållSvenskt2 i ett

internationellt perspektiv

har sin uppgift granska den alltUtredningen sett attsom mer om-
påfattande internationella integrationens verkningar svenskt kulturliv

och svensk kulturpolitik. uppenbara praktiska skäl har dennaAv
förhållanden:granskning kommit i allt väsentligt poli-att yttreavse

tiska, ekonomiska, tekniska förändringaroch administrativa och
dessas direkta verkningar svensk kulturverksamhet. inteDet har
varit möjligt nämnvärd kulturlivetsuppmärksamhet sub-ägnaatt

kulturinnehållet.vad kanske kan kalla reell diskus-Enstans, man
ingåendesion detta skulle kräva specialundersökningar. Enämneav

långsiktigafördjupad studie internationaliseringens verkningaröver
kulturinnehållet såskulle vansklig genomföra,än attvara mer

mycket dessa effekter sig gällande i fortlöpande,gör ettmer som
sannolikt tidsförlopp och troligen också påojämnt med olika styrka

områden.olika
ofrånkomliga fårDessa begränsningar i utredningens arbete inte

leda till statsmakterna sinade svenska vid ställningstaganden tillatt
åtgärderinternationaliseringens verkningar frånoch de svensk sida

dessa må låterkunna föranleda kulturlivets utanverk skymmasom
dess kärna.

rådaDet kan inte tvivel Sverige rik ochägeratt sammansattom en
kultur åldermed element olika och Termen kulturav ursprung.
fattas här beteckning både föremål,i sin bredaste mening, försom en
intellektuella verk och prestationer, idéer, attityder sedvänjor;och

frånden också fält, debrett högsta yttringarnaspänner över ett av
skaparkraft till och lokala traditioner.blygsamma vardagsprodukter

breda meningMedan del dagens svenska kultur i ärdenna ur-en av
såhar följas, i Sverige, harsprunglig, sina djupt de kanrötter, en

och väsentligt del sitt isäkert omfattande ursprungannan en mer --
gångkulturer. barbaritfolkrikare och äldre Blottstörre, var en

Åträffande andra sidan har defosterländskt alltjämt omdöme.är ett
utifrån genomgåttlånade successivkulturelementen för det mesta en
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omstöpning och anpassning, burit omisskännligt svensk prägelsom
någotoch gjort främmandedet till lån: till bearbet-änsom annan

ningar, där det utländska och ingåttdet svenska oskiljaktig för-en
ening.

denna blandning kulturgodsDet nationellt,är regionalt ochav -
lokalt, inlånatursprungligt och tidigt och länge bearbetat,eget, senare

och under anpassning vårt landövertaget ännu dess kul-som ger-
identitet.turella Det internationaliseringens verkningarär denna

identitet rätteligen bör det överordnade vägledande kriterietsom vara
för de kulturpolitiskt ansvariga, de ställning mångatill denär tar

spörsmålenskilda den moderna utvecklingen upphov till. Påsom ger
framstårvilka punkter identiteten omistlig och värd försvarasattsom

uppoffringardetta innebär möjligheter och fördelaräven när av
uppnå målVilka element kan för de internationa-attman avvara som

liseringen möjliggör
Utredningen har inom direktivens inte haft möjlighet lämnaattram

bidrag till ställningstagandennämnvärda de här har Detantytts.som
å framstått ofrånkomlighar andra sidan förpliktelse åt-attsom en

minstone försöka definierahär sker och skissartat beskrivasom- -
själva problemställningen.

fråganTill den nordiskabelysning svenska och kulturensav om - -
innehållsmässiga har utredningen exkurs till detta avsnitt isärart som
betänkandet intagit artikel ordföranden tidigare publicerad iaven
Föreningen årsbok 1991, 9-17Nordens med rubriken Nordisks.
kulturidentitet och realiteter. skall klartDet utsägas,myter att-
innehållet ståri denna helt för upphovsmannens räkning. Utred-text

påningen funnit nyttjashar den kunna exempel möjligettsom en
sådanakortfattad diskussion egenheter i det svenska och nordiskaav

kulturinnehållet ihågfinns starka skäl ställningdet komma närattsom
skall kulturella internationaliseringen. karaktäris-till den Blandtas

kulturinnehållettiska framhävs i artikelnegenskaper hos det nordiska
folkliga kulturelementens fullmyn-till exempel vad kan kalla deman

diga ställning självständighet. vikt med gives dennaoch Den rättasom
hellerfolkliga unik, betydelse kan därför knappastkultur helt dessär

På därmed inteöverskattas. det specifikasätt sagt varesamma synes -
naturförhållan-sig moraliskt, estetiskt eller intellektuellt överlägsna -

råderde i Norden karakteristikum. Det särpräg-ett annatsom vara
förhåll-omfattande emigrationen skapadelade, den tidiga mycketav
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andet till drag i nordamerikanskt och kulturlivsamhälls- tredjeär ett
element, omnämnes.som

Även framhållitsutredningen nödgas konstatera,här attom som
någonden knappast kunnat bidraga till vägledande insikt i det svenska

kulturinnehållet, vill den likväl starkt understryka vikten att stats-av
makterna i ställningstaganden bådesina den internationellatill ut-
vecklingens möjligheter låteroch till dess hot sig vägledas le-av en

vårtvande känsla för substansen i kulturarv.

EXKURS
Nordisk kulturidentitet och realitetermyter-

Av Stig Strömholm

förhållandenbesitta identitet skiftande förbli den-Att underär atten
något någrai eller verkligt grundläggande hänseenden. Detsamme

kämbestånd egenskaper bildar identitet inte nödvändigtvisärsomav
godo.av

Låt mig erinra sliten anekdot: den skeppsbrutneom en ensamme
ångestöde kommer fram till därstranden, han meden som nyss

någrahörde mänskliga finner kortlek, urdrucknaröster, som en
spritflaskor och pistoler vid denna anblickochett utropar:par som
Gudskelov, kristna människor

svårighettroskyldigaDen historien kunde nyttjas ironiskutan som
vinjett våg på gång okritisktill och nationalismden snävav en som nu
drar fram tvångsregimemasEuropa i de allförtryckande ruiner.över

spår ocksåMen sjömannens reaktion inför främlingarnas talar om
identitetens förmåga känsla samhörighetskapa och trygghetatt aven

oumbärlig.kan omotiverad ärsom vara men som
Utan oföränderligt mycket långsamteller endast föränderligtett

mänskligförmårdjupskikt ingen samhällsbildning, hurgemensamt
välordnad, må invånarehuman, och förnuftig den sinaän attvara, ge

denmedlemmar grund de behöver.och
rottågor;skiktet någrai det vi har våra djupaste detDet är ärav

får sin starkaste näring.de och ursprungligadär mest
lätt denkan leva det vi, inteVäxten det är att ettutan, vet gemen

fullt liv.
identitetsgrundande faktorerna inte medvetna.De behöver Ivara

förstsjälva verket de det sällan. vid konfrontationDet oftastär är
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med med oväntade välbekantadet främmande eller det det sjö-var-
spår ellerfall: han inställd kannibaler imötaattmannens avvar -

sådana påsituationer identiteten känns hotad vi börjardär all-attsom
reflektera den.övervar

någon ivrig, iblandDet kan knappast slump nästanattvara en
ångestfullnågon gångängslig, det förefaller diskussionrentavsom

den samhälleliga kulturella identiteten under deoch Senasteom egna
stått stååren nordiska länder eller sigbrutit i de ansettut sompar

europeiskainför beslutet de skall söka sig till den gemenska-storaom
eller utanför.stannapen

mångaså anledningkonfrontationen givit nordborDet denär som
består,fråga djupa huruvida densig vari den identitetenatt egna

från och detskiljer övriga Europas djupaste karakteristikasig det om
gå förlorad vid anslutning tillfinns risk för den skallatt gemen-en

skapen.
låt någotockså frågorna iskall behandlas här,Det deär varasom

skisserats.ordning änannan som nu
identitet- dess djupastesöka det samlade EuropasAtt gemensamma

anspråksfullt någonsåkarakteristika företag den harär attett som
avstå.idéhistoriska studier helst skulle viljaerfarenhet av

ståttgånger praktiska nödvändig-antal inför denOm ettman nu
liknelseförsöka sig uppgiften, detheten allt äratt trots somen

går arbetarpå: till kronärtskocka. Mansig hur det ätatränger att en
till slut till kärna,blad för blad och kommerplockar ärrunt, somen

kronärtskockans botten.
kulinariskaeuropaanalys likna dennaVad kommer att pro-som en

geografiskockså idéhistoriska förehavandet hardetcedur är att en
måste från periferi mittpunkt.framträngadimension: moten enman

går från hög-omvänd historisksamtidigtDet är process: manen
till 400-500tid lämpligen kantillbaka tillmedeltiden ansättassomen

år före Kristus.
få någotnå tillfram ochinom föredragsFör utrymmeettatt ram

måste jag drastisktdelen mittcentralaför det den ämneär nuavsom
sammanfatta, inte argumentera.

histo-geografiska ocheuropeiska kronärtskockansKorteligen: den
medel-romerskamedelhavsvärlden, precist detriska kärna är mer

århundradena.såg första kristnasådant under dehavsväldet det ut tre
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ingårkärnaI denna idémässigastarka komponenter inte blottav
ocksågammalromerskt grekiskt innehåll,och judiskt-kristet detutan

skall tillläggas. Och ocksådet skall tilläggas de skiktgenast att av ger-
frånmansk tradition och med i varje fall 400-talet e.Kr. växersom

fram i den europeiska kronärtskockan vissa områden mycketär
viktiga. Men för dessa tillägg inte skall tillmätas betydelseatt större

förtjänar måstede erinraän både det judisk-kristna ochattman om
det grekiska inflytandet fördes vidare, fördesoch till medel-över
tidens och den tidens Europa, i latinsk språkdräkt, efter romersknya
bearbetning och övervägande romerska institutioner, vilkagenom av
den romersk-katolska kyrkan den främsta. De germanska inslagenvar
fick på hållde flesta och i huvudsak full medborgarrätt i förstEuropa

såsedan de döpts kyrkansäga och till latin klerk-översattsatt av av
Vad den geografiska aspekten beträffar följer det sagda,erna. attav

det europeiska kärnområdet det karakteristiska Europamest om-
så vill sammanfaller med det romerska imperiet i dess störstaman -

utbredning, i slutet 300-talet e.Kr.av
Nästa skikt, kronärtskockans innersta blad, det karolin-motsvarar

giska riket; har här förskjutits tillöstgränsen Sachsen och Bayern;
ytterligare lager de tyska 900-talskejsarnasär Europa, där detett
sydligaste Jylland och hela det gamla Tyskland inbegripet.är

Till slut högmedeltidens Europa, där tjecker, slovaker, polacker,
Ävenoch nordbor delaktiga. detta schema kräverär undan-ungrare

viktigast Britannien, faktiskt hörde till dettag: är romerska riketsom
i 300 år, från 100 till 400 e.Kr., hann bli grundligtca men som ger-
maniserat, förmed undantag märkliga rikaoch kulturspillrorytterst

Irland, måste inträdeöarna i och med kristnandetatt nytts.a.s.
omkring 600 e.Kr.

Skall så karakterisera isubstansen kronärtskockans bottenman
spelar de romerska och grundaderomersk formerna förrätt sam-
hällsorganisation så roll deavgörande flesta idag inte märkeratten

komponenter. har frågelöstdessa De blivit delar självklara,det avav
den mylla alla näring. här-Lägganonyma gemensamma som ger oss

romerskkatolskt kristentill föreställningsvärld, kyrkohistoria ochtro,
kult, dessmed protestantiska avläggare, vidare grekisk-romerskoch
litterär och vetenskaplig tradition.

Med karakteriseringsförsökdetta får nöja.låta oss

21



SOU 1994: 35

fullständigmåste det orim-redan det konstateras,Men äratt ennu
påstå, skulle delaktiganordiska länderna inte ilighet deattatt vara

räckerhögmedeltida det medden slutprodukt det Europa utgör,som
och Nidaros,Roskilde och Viborg, Bergennämnaatt namn som

Åbo Nådendal.ochSkalholt,
lärdomcentralkloster, hem för ochbirgittainerordensVadstena, ett

år, åri 600 eftersärskild anledning minnasdetfromhet är attsom
officiella helgonens krets.inträde i deBirgittas

Danmarks kanoniserade helgonkung, Knut,skall tilläggas,Det att
1101, skrinlades i Odense.år dessförinnan, den 19 april290redan

kanoniserade Olavdå år dock aldrigsjuttio sedan NorgesDet var
Erik stupade iSveriges heligeStiklestad, medanföll vidden helige

1l0O-talet.mitten av
vilade vidHenrikskyddspatron biskopinofficielleFinlands

Åbo. ocksåOch det börkanonisering i sitt skrin i nämnas,Birgittas
högtidlighållesårhelgonförklaring iavBirgittas600-årsjubileetatt

kyrkoprovinsens gamlamarkerar den svenskastarktsättett som
6 oktober 1991moderkyrkan. Denromerskasamhörighet med den
påvens sidavid dengudstjänst i Peterskyrkan, därekumeniskhölls en

Låter vidarevi blickenofficierat.ärkebiskopensvenske runt
Östergötland, förstadär Sverigestill Söderköping,kortdetär resaen

tillår inte mycket längre1235, detgrundadesfranciskanerkloster är
vår första till kändedominikanerklosteriSkänninge, namnetvars

WilhelmkardinallegatenDacia verkade och därdeförfattare Petrus
celibatet i den svenskaårs genomdrev1248 kyrkomöteSabina vidav

skaffa sigdomkapitel skullevarjebeslut fattadeskyrkan och ettattom
Ännu ligger Lin-påvliga dekretalerna.exemplar de närmareav

Sveriges rikastedet gamlasedan tidigt llO0-tal,biskopssäteköping,
burgna köp-flera kända ochochmed livligt handelsväsenstift, ett

mansgillen.
Med singlömmas.befinner börden stad där vihellerInte ossnu

gamla kulturorter-från till de1100-talet NorrköpinghörOlofskyrka
betydelse för Europasstadensdet skall medges störstaäven attomna,
Då gengäldhörde istormaktstiden.underutveckling kom senare,

gevärsfaktori,sittskeppsvarv,mässingsbruk, sittmed sittNorrköping
ekonomiska ochviktigastevävstolar till deluntmakeri och sinasitt

position.politiskaochför rikets militäraindustriella baserna
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långt frånvi till SantNog hör Europa. Norden dessär äratt rent
frångeografiska och kulturellalängre dess tidigaste ochännucentrum

också,ekonomiska huvudorter. förmodligenSant och detär är mer
betydelsefullt europeiskaidag, vi trädde in i den gemenskapenatt sent

så behållit våravi och ursprungligasent, att ett annat av sam--
hälleliga strukturer, element i kontinentens gennanriken tidigtsom

kulturellthade undan de överlägsna romerska inflytelsematrängts av
eller under högmedeltiden, givit vika för de romerska mön-senare,

spriddes det nyskapade universitetsväsendet.ster som genom
förhållandenDet med dessa grundläggande inför fulltär ögonen -
frånmedlemskap i falli det katolska varje 1100-taletEuropa men

perifer belägenhet och tidsmässig förskjutning vi har sökaattsom-
på frågan det funnits finns specifikt nordisk kultur-ochsvar om en

bestå.identitet vari så tänkasoch den i fall skulle kunna
framstårhistorien väl sällan den kortaste, detVägen över närsom

sådana frågor,försöka vinna insiktgäller i det dock för detäratt men
på områdeden säkraste. Säkerheten särskilt betydelsefullär ettmesta

anledning med ideologiskt inspireraddetta, där det finns räknasom
mytbildning beskaffenhet och inriktning under devarierandeav

vårsekler förflutit sedan vi gjorde entré fullt betalandesom som
år-för på europeiska efterden skutan igott att ettpassagerare par

hundraden plundrade och störande pirater henne förha bordatsom
våldsammakortare och besök under seglationssäsongen.mer

århundradenadet före Nordens inträdeAtt under i den kristna
kulturkretsen världfanns nordisk, med stark iden-norrönen en en
titetskänsla, på språklig frändskap, långtgåendebyggde och etnisksom
religiös likartade institutioner ochgemenskap, delvisett gemensamt
traditionsarv, råda.ingen tvekandärom kan Den världen hölls

ochinte släktförbindelserminst gästvänskap mellansamman av
kunga- handels-och och krigsföre-stormannaätter, gemensammaav
tag.

den blev tiden, ganska medvetenInom med först sent,man ommen
framväxande regionala och nationella skillnader.

brukar slaget vid Svolder, Olav TryggvasonDet därsägas, att stu-
förpade omkr. 1000 det första vid vilket känslane.Kr., tillfälleär

sådana skillnader kommer till uttryck.klart och Förpregnant att
bedöma vad detta forntida har betytt och kankunna nordiskarätt arv
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hållamåste emellertid antal reservationer itänkas betyda idag ettman
minnet.

fyndensoch andra forskare idet första börjar arkeologerFör att
förbindelserlivligakraftigare betona den kulturensljus allt norröna

både germanvärlden och kanske medkontinentalamed den ännu mer
det romerska riket.

självförsörjandekulturellt Nordenisolerat,Föreställningen ettom
upprätthålla.svårareblir allt att

vikingatidensbildenmåste också den populäraminnas,Vi att av en
ochmed ideal,nordiska värld,självständiga gemensamegna en egen

i hög gradpoetisk litteraturtroslära ochutveckladhögt en egen
traditionintellektualiserandeförfinade ochpåbygger den somsena,

hövdinga-framför allt i isländskavästnordiska elitmiljöer,iodlades
gårdar norska kungahov.och vid

källornaisländskaasamytologi vi finner i deden lärdaAtt som
osannolikt.folkreligion ytterligtnordisknågonsin varitskulle ha är

och mytskatt sinnådde hela dennautsträckning norrönaI stor sago-
isländska miljöer.bildadekristen tid, i högtutformning islutliga

tidiga vand-verklighetens liksom denhistoriskadenUnder mytens
bådavår präglatsdeårhundradena fram till tid harring avgenom

bearbetning.reflexion ochmellankommandesuccessivt
ellermedvetetarbeteintellektuellt strängtDet taget,är ett som

vårfram tillmöjligenvarje generation,utföresomedvetet, egen,av
ochsig sittså bräddfylldaförefallerförflutnadå och det nära avnuet

reflexionerföringen plats överringa ellerbli överdet ut attatt ser
något äldredet arvet.

det underländerna, komde nordiskaväljaförSverige,l ettatt av
plötslig vitalitets-ifattiga riketdå okända ochdetstormaktstiden, en

huvud-och ieuropeiskadentumlade inexplosion stora enscenen,
påkunna pekanödvändighetuppfattasköpet,roll till attatt som en

på vad1600-taletredanvi finner härochoch ädlagamla mananor,
lidelsefulltbestår både igötiskkalla renässans ut-brukar ettsomen

fyn-uppvisandestoltoch ihemligheterforntidensforskande ett avav
Napoleonkrigensdå nationalismen iårEtthundrafemtioden. senare,

dåochEuropafarlig löpeldgår värmandespår genommensom en
åter Vikingarnastigerfolksjälens innersta, utromantiken söker ur

från från ochbergenhimmel, jättarnasinnedsina gravhögar, asama
intellektuellt ochdeskedei dettaskogen. Dettrollen somvarur
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opinionsmässigt ledande kretsarna i Norden under ett par genera-
tioner med kraft och intensitet arbetade fram den bildstor nordiskav

och nordisksärart gemenskap låt i och utspädd form,som, vara vag
förhärskandedenutgör bilden i populärlitteratur, turistpropaganda

och förmodligen också i de flesta nordbors föreställningsvärld.
Vi fick fornnordisk arkitektur och fornnordisk bildkonsten en -

båda ting knappast existerat i det gamla Norden och i varjesom som
fall inte tillnärmelsevis haft den utbredning och den rikedom som
1800-talet med sin framväxande industrialism förmådde den.ge

På gotikenssätt gambla hus med och andrasamma som cement
moderna material gjordes allt gamblare och dessutom påallt fler,

fick vi fornnordiskasätt järnvägsstationer, kapell ochsamma pen-
sionat.

Just l800-talets göticism tillhandahåller särskilt tankeväckandeett
för betraktelserämne Norden ståtycksnär tröskeln tillnu en ny

europeisk gemenskap.
För Sveriges del kom det energiska odlandet allt norrönt att ut-av

slags kompensation för förloradgöra stormaktsställningett en man-
förhärligade det obestritt hade kvar, blivit mednär detman man av

broderlandet, deöstra tyska provinserna och allt varit riketssom
storhet också dragit in det i farliga utrikespolitiska förvecklingarmen

och samtidigt motivering för politisk och kulturell isolering ochen-
underlag för idéer särskild förträfflighet,ett Nordengörom en som

moraliskt överlägsen den depraverade kontinenten.
Man kan göticismensäga och nordismen tillhandahöllrentav att en

del den ideologiska kosmetik Karl XIV Johans och Oscar I:sav som
nästan ängsliga neutralitetspolitik krävde.

I Danmark blev nordismen framför allt lösen och fältrop ietten
det hotade rikets kamp Tyskland. Det ingen slumpärmot att
Danmark vikingaarkitekturensär främsta hemland. Medan det mer
skyddade Sverige kunde kosta sig och nygotisk fantasien annan

inom järnvägsarkitekturen,även det i Danmark efterär 1848 och
1864 knappast möjligt bygga rhenborgar; här det, det heteratt är som

nysvenska, guldhornen, Gonn och Tyra Dannebod gäller.som
frånAvviker det det förmönstret, sökaär sig till andraman att

markerat danska glansperioder: de tidiga Valdemarernas tid och
Kristian IV:s barock.
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Även den nyvaknadeforntidens storhet bäraficki Norge upp
i Sverige förefallerhär liksomsjälvhävdelsen, fastnationella attman

också låta det tidiga medeltidanågot benägenhethaftha större att
komma till tals.glansfullt i Norge,särskiltarvet, som var

Island.Något liknande gäller
vid tidsökande efter ägerFinlands rötter samma menrumegna

finska parallellen,förtecken. Denmed andranaturligt somnog
broderländernas, visar justförutsättningarhelt andramed änarbetar

i de övrigadetkultentydlighet norrönamed särskilddärför att av
historiskallmäneuropeiskielementverketi självaländerna är ett en

vad haver.tager manmanprocess:
påtaglig, Nordenödmjukhetövermod och närmellan ärPendlingen
världen därnere.densinförflutna ochsittställer egenart mot stora

minstöverallt, intefinnerattitydförändringarMotsvarande man
icentrala i Europaheltbetraktaskannationer t.ex.hos de somsom -

svängningarnaTysklandEngland och ärfransk grannarnasyn
drama-beundranmodstulenförakt ochmellan snarast merarrogant

ihåg frestel-denyttigt kommamindredestointedettiska är attmen-
inne-denna osäkerhethandlingarhållningar ochosakligatill somser

bär.
varje fallfarliga eller imednordiska kompassernadehotarDe

missvisningar.besvärande
spörsmålet vadinförlåt ögonblickSå långt komna, stannaettoss

nordisk kulturellblir kvaregentligengranskningefter denna avsom
historiska tillbakablickens Attväg.denvandraridentitet, om man nu

några materiellanämnvärdalämnatförflutna knappastvårt norröna
nedsättande.förvånande ellerspår varkenefter sig är

Vår forntidbebodda.bebyggda ochalltid glestVåra länder var
förvånandeeldstäder. Det ärmedvärmde sigi och öppnabyggde trä

historia. Detvår tidigapåminner är tvärtomså litet attinte att om
ochTrondheim, Lundikatedralernabyggnadsverksådana som

Åbo länderglesbefolkademöjliga iallsoch UppsalaRoskilde, avvar
fattigdom.ofattbaridag

attity-måste söka i idéer,vivårt förflutnaspårenviktigasteDe av
ochoriginalitet odlanågon reellFinns här attinstitutioner. attochder

såframdestilleraförsökVarjeEuropaförenatslå ivakt attettom
mångsidigtså ochflyktigasvåråtkomliga och stortettessenser ur

godtyckligt.nödvändighetblir medverklighetsamtidablock av
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förbehålletMed det skall jag under sju olika rubrikerpröva att
någrakort beröra drag jag specifikt nordiska. klartDenärtrorsom

utgångspunkten låtuttalade vi principielltmig erinra det,är, attom
påståsoch överallt där inte delaktiga i den europeiskaärmotsatsen

kulturen, senkomna och perifera dock fullmyndiga med-är men
frånlemmar. skallDet avvikelserna det generellaär mönstret som

noteras.
framhållas,iakttagelse förefaller alltförFörst mig sällanatten som

ihågkommen.den överhuvudtaget blir nordiska länderna deDe ärom
någotenda i Europa, där samhällsutvecklingen förlöpt egentligtutan

reellt revolutionärt avbrott.
Finland detupplevde visserligen blodigt inbördeskrig,ett men

framstår föregåendebakgrund den och den efterföljandemot ut-av
vecklingen utifrån påtvungen konflikt, eko densnarast ettsom en av
ryska revolutionen.

revolutionsåretI Danmark ledde det allmäneuropeiska 1848 till en
vittgåendesnabb och konstitutionell förändring, kan intemanmen

tala revolutionärt hugg historien.ettom genom
Sverige extremfall. förekommitNorge och Där har statskupper,är

inga revolutioner verkligen i förändrat samhälls-slagettmen som
skicket. Stockholms nuvarande slott började byggas 1690-talet och

såsom år Påi besittning nybyggt kungafamiljen 1754. desstogs av
inre borggård har sedan dess aldrig folkhop, aldrig upprorisken en
eller fientlig skara in.trängt

Kontinuiteten total och obruten. Det finns veterligen ingenär annan
statschefsboning på åri världen detta 250under allasätt trotssom

behållit fått ståomvälvningar i övrigt sin funktion fullständigoch i
fred. Alltför ofta påglömmer tal historia detEuropas attman om
land ofta utpekas det traditionsbundna och traditions-mestsom som
bevarande England i själva verket halvsekels dramatiskaunder ett- -
och sällan blodiga revolutionära 1640 ochmellanparoxysmer,
1688, ilade grunden till det samhällsskick sedan skulle utvecklassom
fred. Norden saknar motsvarigheter.

på ålderdomligBristen bebyggelse liksom viss traditionsfattig-en
mångai seder och bruk förleder betraktare Norden idom att se som

någon mening speciellt modem.
Förhållandet varitdet Bebyggelsen har alltidär snarast motsatta.

gles, eftersom befolkningen har varit det, och elden har härjat.
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fattig-i utsträckningi levnadsmönsterModernismen är stor snarare
de flesta känne-något det förflutna förmansrationalism därän annat;

förvånandehårda det inteframför allt livsvillkor,tecknades är attav
såvadmalsrockenochbackstugan,övergav vattgröten snart manman

behagligare dräkt.och logi ochfick möjlighet sig bättre kostatt unna
uppfattats käraoch tradition däremotelementDe somsomav arv

annorstädesvårdats i Nordenvärdefulla inte mindreoch har än -
tvärtom.snarare

omedelbara efter-minnas dengamlanordborDe är attnogsom
i min iakttagelse:bestrida riktighetenlär inte viljakrigstidens Europa

1940-kontinenten underåtervända efter tilltill Nordenatt en resa
hektiskt sönderslagetutbyta1950-talettalet och det tidiga ettattvar

flöt rofylld stillhet.småstadspark, där tiden ikaos mot en
den andrasåledes rubrik,min förstakontinuitet ärOm obruten är

Även finnsfullständig enhet. DetNorden intehärhistorielöshet. är en
detlikgiltighetenrelativalogik i allt. Denviss naturlig gentemoten

sig kämpaanledninghaft minstförflutna därstörst attär vareman
behålla fåfå den eller denstrida föridentitet ellerför vinna attatt en

erkänd.
inter-gång sedan längeförvånande detdärför inteDet är att en

lång till sin existenstidmycketväletablerade och intenationellt
likgiltighetexempletdet klarasteSverige uppvisarhotade gent-en

utländska iakttagaregynnadeför mindreförflutna,detemot somegna
för in-barbari ochkulturfattigdom och ävenkan sig somte som

misshushållning medframstår beklaglighemska bedömare som en
lättsinnig försum-kulturellavärdefullaknappa enresurser, sommen

ansvarslöshetpersonligheten ochmelse den gentemotensomav egna
för. detIsjälva kansvenskarnaandrainga än svaraett somarv

påtaglig.genomgående mindresituationenövriga Norden tycks vara
tilläggas,måste sanningensdet idetta attNär är sagt, omnamn

förflutnai detdårskap, inlevelsenkanhistorielöshet urartaär egnaen
dödsfälla.blioch andras, kanHistorien, dentill besatthet. enegna

litteratureuropeiska1800-taletsframför allt i gottDet finns om
ochhistorieintressetsmedförfattaretalangfullapåexempel hur

vidmakthållit aggressiva,liv ellerväckt tillhjälphistoriekultens
sig ödes-hållningar, visatimperialistiskaellerrevanschistiska som

bearbetningsuggestivadennaintressekonflikter,idigra utansom
lösningar.rationellaha funnitkanske kunde
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Jag talade vad jag kallade fattigmansrationalismnyss om som
något för Norden karakteristiskt. förefallerDet mig dennasom om
den fattiges eviga predikament det bästa nödvändighetengöraatt av-

också präglar skandinavisk historiesyn.-
rådhar låtaMan varken eller tid sig berusas historienatt av som

källa till och legender; det framför allt praktiskärmyter recept-en
förbok framtiden. naturligtDet den han blickarär att vet attsom om

påtillbaka förflutnadet det framför allt knapphet ochär möda han
framåt.blickar iser, snarare

Historien blir inte nationellt berusningsmedel; det blir arbets-ett en
uppgift, nykter maning vidare, undvika detta, uppsökaatt streta atten
detta, alltefter erfarenhetenvad visar.

Fattigdom har redan ofta Icke desto mindre får ordet till-nämnts.
handahålla min tredje rubrik. Jag vill hävda välmåen-talet detatt om
de Norden påbygger primitiva missförstånd förenklingar.och

Ingen har kunnat definiera fattigdom påoch rikedom det all-rätt
fråga.plan här i vårtmänna Det vi harär rikligaär sant attsom

våra vårabröd, hus, bilar, husen fyllda elektronik och hus-varma av
hållsmaskiner, drägliga skollokaler, hyggliga sjukvårdbibliotek, god
och grundläggande trygghet ocksånöd. Det dessaärmot sant atten
nyttigheter jämnare fördelade håll.de flestaär än

Intet detta emellertid unikt eller särskilt framträdandeär iav ens
jämförelse med det övriga Europa. Vi bra mycket färre skallär som
hålla varje vägkilometer snöfri, bra mycket färre skall betalasom en
telefonledning hållaeller sjukhus gång.i Det längre mellanärett
skolorna, valfriheten mindre. Om slottär och kyrkor skall vi inte
tala.

många måsteI stycken vi kollektiva standardlösningaracceptera -
och detta vårapolitiska idéer där rikare kan väljaoavsett grannar-

närbelägen och välförsedd marknadsplats.en
Fattigdomen sällen följeslagare. åtminstoneomtycktär I hän-etten

seende rådgivare:det utomordentlig det det gäller konst,är är nären
konsthantverk och boende. Jag har inga helst betänkligheter närsom
jag hävdar, fattigdom tillåterjag mig tala den svenska,att om som-

enC.J.L. Almqvist förhärligathar i genial gjort nordisktessä -
konsthantverk till det i Europa.yppersta

tillåterOch jag mig åhörarede har tid och intresseuppmana som
sådantför vid anställa jäm-nästa närmasteatt europaresa museum
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fråneller svensk karmstolfinsk, norskmellan dansk,förelser pe-en
från våramöbel rikaremotsvarande1770-1790 medrioden grannar.

jämförelseobjeüct det vältaligaste ochkonkretahögst ärDetta mest
övertygande jag vet.

mindreområden, fattigdomen kanske gjortdärfinns andraDet oss
förhållandeNordens ivaraktigt präglatdengoda tjänster särartnär

vilja välja risken förjag skullerubrik ärövriga Europa. Dentill det
torftighet.andlig

KierkegaardSwedenborg ochnågra få undantag ärlysandeMed -
tankelivi europeisktsådana strömningarallra främstade är som-

i nordiskpåfallande företräddaasketismmysticism och magert
professorframstående svensk humanist,citeraridétradition. Jag en

klassiskt arbeteiUppsala,iThure Stenström ett omnumerasom
svårthaft väckatankeriktningdennaexistentialismen attnoterar att

i Norden.något intresseomfattandemer
också,förklaringar kan sägertidsbundnaFörutom yttremer

ha medverkat,skandinaviska fenomen...specielltandraStenström,
idé-ideologier ellerskepsistilltagandeframför allt den mot rentav

både livetdet politiskautmärkakommithuvuddebatt över, attsom
och kulturdebatten.

avideologise-författarenuppräknarförklaringsfaktorerBland
välfärdstänkande,uppslutning kringfrälsningsläror,ring, front mot

prestigelökandeforskningensden empiriska
har underNaturligtvisytterligare.generaliserabenägenJag är att

allehanda ord-moderiktningarkontinentalaprestigefylldaintryck av
kulturspalter.och i bladensvåra universitetprål förekommit vid

ingenjörsmässig,viss butteremellertidförefallerI stort sett nu,en
nordisktabstrakta idéermedvalhänthettidigare bondsk att ettvara

med ordgladaeffektiv kontaktkompliceraibland kandrag, som
filosoferande tyskar.medelhavsbor eller

stark, exalteradaldrig sighannVår skolastiska tradition växa
efterfattigt folk höllshos strängtfromhet privata bönemötenoch av

missunnsamhetden folklighelaochvid behov länsman,ochpräst av
guld vittnartigandetsochordspråksfloranpräglade tunnortommaom

iblandvälhängdhur suspekt ärtunga oss.enom

lThure litteräraidétradition ochStudier i dessExistentialismen.Stenström.
8 ffjärde uppl. 1991.yttringar 1966,
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måsteAsketismen frestelse tydligen betydligtsom man vara mer
gynnad nordborna för alls begripa.än att

Termen folklig därmed framförd. minär Det rubrikär nästa och
den utomordentligt viktig. Den kanske allra påtagligaär mest nor-
diska områdetdet kulturella förefaller mig bestå därisärarten att

folkliga, icke-lärda och icke-aristokratiska, kulturyttringar häratt
längre och i nåttomfattning annorstädes ocksåerkändstörre än en om
inte jämbördig ställning sidanvid den fömäma och akademiskaav
högkulturen.

Återigen måste nyansskillnader mellan framhållas.Nordens länder
Som genomsnittsomdöme det sagda emellertidär Den östnor-sant.
diska och norska bondefriheten århundradena, de relativt settgenom
smala sociala klyftorna, den relativt starka sociala rörligheten och
analfabetismens tidiga utrotande har rimligtvis betytt förmycket att
grunda denna attityd.

Idag odlas sedan länge folkkultur i olika former överallt i Europa;
den odlas för sin skull, artificiellt upprätthållen,särartsmen som en

fritidsverksamhet;museal det betyder inte bondediktning ochatt
arbetarlitteratur skulle uppfattas på allvar likställd med, änsom
mindre del den litterära och konstnärliga högkultur isom en av, som
obruten fråntradition antiken uttryck de ledande samhällsskik-ger

idéer, ideal och problem.tens
En någorlundaverklig, likaberättigad ock i begynnelsen mycketom

smal bonde- och arbetarlitteratur fanns i Sverige i fallvarje kort efter
sekelskiftet: från 1920-talet den till omfånget betydande,även ochvar
redan vid denna tid denna litteraturs position oomtvistad.var

Kanske har i sin iver underlåtitdenrentav att attman anamma
diskutera vissa problem, vunnit dryftas Det ingenöppet. ärattsom
överdrift hävda, de europeiska kulturländerna idagatt att stora än
saknar reella motsvarigheter till denna litteratur.

dettaI sammanhang måste svenskt, finsktnämnas och norsktett
särdrag, bör i relation till det starka folkligasättas inslaget ochsom

betydelse för nordbornas europakontakt.är Det ameri-ärsom av
kanismen. Med undantag för Irland har ingen sådel Europaannan av
tidigt så procentuell andel den befolkningensett storen av egna
emigrera.

Relationen till det landet i blev ovanligt aktiv,väster och denstora
blev i hög grad de breda folklzagrens sak. Det väsentligt de tillattvar
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från slaviska och sydeuropeiska, emigranter inteskillnad varsenare,
illitterata.

Från Amerika strömmade brev, ryktenDe skrev brev hem. pengar,
obegränsade möjligheter, sekter och folkrörelserjämlikhet ochom

tillbaka till de hemmavarande.
falletden omfattning nordiskt kulturliv folkligt präglatI änär mer

ocksåannorstädes i i omfattning har det djupa ochEuropa,är samma
årtiondenas alltjämt starka elementde utvecklingsenastetrots av

och kan inte uteslutas dettaamerikanskt det utgöratt ettursprung,
omfattande kulturell integration.visst hinder mot en mer

åtminstone Sverige,aspekt utvecklingen, inegativEn ärannan av
så bildade publiken:helt saknar den s.k.landet ettgottatt somnumera

tillräckligtillräckliga kunskaper,tillräckligt brett skikt med ansvars-
ekonomiskt, inflytan-och tillräckligt, bl.a.känsla, tillräcklig säkerhet

ibland skarprätta-aktivt domare-, ochde för fullgöraatt ett gynnare-
kulturella angelägenheter.irevärv

kategorier, dels funktio-Sverige idag andraspelas iRollen enav
massmediefolkkassakistan, delsoffentliga medel imednärsgrupp

förmår funktionen.uppbäraintellektuellt eller i övrigtvarkensom
dettasamtidigtknappast är närabehöverDet sägas, att nogsom

småoch ekono-traditionofrånkomligt i litet land med homogenett
ambitionerockså kulturpolitiskamedmisk-kulturella klyftor ut-men

frihet.kulturlivets ochfara fördet växtgör spontanaen
kulturellatvå drag i NordensAvslutningsvis speciella porträtt.mer
samhälleligakonkreta insti-anledning pekaoch främst detFörst är

särställning ivår historiskamed urgamlafaktiskt hartutioner, som
periferiromantiserade Europasdet göra.att

ålderdomligpeka hurnärliggandejurist frestelsenFör är atten
vår intillfastighetsrätt heltättesamhälletprägladhur starkt varav --

området Sverige medPå konstitutionellatid. det representerarsen
parlamentariska utveckling, medunika obrutnasin utanför England

handlingarsoch allmännasådana ombudsmanuppfinningar som
det kontinentalaför vilkensärpräglad erfarenhetoffentlighet, en

respekt.intresse ochpå grunder visatgodaEuropa
till sist.jag Detsärdraget harnordiskatilltalandeDet sparatmest

1947 ijagminns hurJagförhållandet tillär naturen. sommaren
utlandsresamin förstaår och detfemtonFrankrike jag varvar --

familj därmånad med denjuli i sällskapunderregnfri söndagvarje
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jag bodde, i nordfransk by, företog något hette seen som promener
la colline. Det gjorde vi. Vi promenerade i godsur ordning den

närbelägna höga och vackra trädbevuxna kullen.
Det eminent social handling. Med hade det förvar en mignatur

ganska litet gång,Engöra. de gåttandraatt när litet före, rullade jag
mig i hemma,gräset, det och det rök dammsom vasstmen var om
det. I rättvisans skall tilläggas, jag några år bådeattnamn senare
rullade i mjukt fuktigt och badade i flodengräs Huisnes bruna vatten.
Det har hemmasmak, häräven det social handling.mer av men var en

Den kontinentala, liksom den engelska, naturrelationen kan vara
oerhört intensiv, innerlig, svärmisk, vad vill. Menvara äterman man

med dessertsked, därnaturen nordborna detgör med slev. Det finns
drag linnéansk saklighet, återigenett bondsk pragamatisk fattig-av en

manssaklighet, med djupa lyriska iövertoner, det nordiska naturför-
hållandet. Det är alla vitsförsök detsagt utan naturligt.är- -

Den tyske humanistenstore Ernst Robert Curtius diskuterar
Hölderlins och Wordsworths naturupplevelse. bådaI fallen denär
religiös, det form fromhet,är exalterad eller platonsk. Men,en av
tilllägger Curtius, att sammanföra den eviga naturuppenbarelsens
budskap med arbete och trafik, med industri och vardagsverklighet,
det kanske möjligt endast i den världen. Det denvar ameri-nya var

verk.2kanska andens Det Ralphär Waldo Emerson Curtiussom
åsyftar. För nordbo fråganligger intenära Curtius förbisetten om
den del Europa påminner det förindustriellaav mestsom om
Amerika och den tidiga, glesa industrialismensännu USA, där natur
och arbete utgjorde odelbar förening, samlad arbetsuppgiften en som
människan betraktar i det osentimentala ändå starkt känslobundnamen
vardagsperspektiv i vilket bonden blickar sin ägandes skog.

Om det fårperspektivet överleva, i Norden iett trätt närmaresom
förbindelse med det övriga Europa, det beror i främsta pårummet

själva: på det värde vi vårasätter särdrag,oss det pris vi be-är
redda betala för behålla dematt och den klokhetatt och kraft vi är
mäktiga både i försvaret dem och i skapandet värden där deav av nya
lever vidare.

2Emst Robert Curtius, Kritische Essays Europäischen Literatur 1950,zur3 uppl Bern 1963, 200.s.
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vittnar alpländerna,däromför egenheter,harEuropaAtt utrymme
perifera delarprovinserna i andraregionalistiskaintensivtliksom de

hävdamod och styrkaharden intekontinenten. För attvett,somav
han väljer. Hanroll vilka grannelagingenjord spelar detsin ärvda

ändå förlora sittkommer att arv.
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3 Sveriges internationella kulturella
samarbete

3.1 Bakgrund

Det svenska påtagligtsamhällets internationalisering har ökat under
årtiondet.det har skett världen utanförDet Sverigesenaste attgenom

påkommit olika visas iDet TV, invandringen,närmare sätt. som
utomlands, handel, och turism, har ökat de internationellasportresor

kontakterna. Sverige har alltid haft kontakter med omvärlden, men
under det decenniet har dessa blivit frekventa fåttochsenaste mer
ökad nås såräckvidd. invånareNumera alla dagligengott som av
impulser från andra länder och kulturer.

Betydelsen det internationella samarbetet och internationellaav
kontakter områdeinom kulturens oftahar betonats. I propositionen

kulturpolitiken framhålls1975762135 målen föratt ettom av
kulturpolitiken främja utbyte erfarenheter och idéerär överatt ett av
språk- och nationsgränserna. Vidare levande kulturliv för-sägs att ett

frånimpulser vårtandra kulturmönsterutsätter De inter-än eget.
nationella kontakterna ocksåbidrar till främja förståelse mellanatt
människor i Sverige och i andra länder, liksom mellan olika grupper

vårtinom lands Kontaktema med andra ländergränser. har ökat i be-
tydelse inte minst till följd det antalet invandrare vårti land.storaav

I utredningen det svenska kultur- och informationsutbytet medom
utlandet SIK-utredningen, 1978:56 redovisas principfrågorolika i
anslutning till kulturutbyte. Bland olika motiv för stödja kultur-att
utbyte kan framhållassärskilt ökade kunskaper kan bidra tillatt att
övervinna fruktan misstänksamhetoch mellan människor från olika
länder. Det inte skillnaderna i och tänkesätt, oför-är vanor men
mågan förstå och dessa skillnader skapar barriäreratt acceptera som
mellan människor. Kontakter och utbyte kan bidra till den insikt och
den förrespekt olika förutsättning för fredligsärarter ärsom en
samlevnad mellan länder och folk.

ingården nationella kulturpolitiken olikaI verksamheter med syfte
främja de internationella kulturella kontakterna. SIK-utredningenatt
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internationellaunderlätta och stimulerarollbetonar är attatt statens
innehållet hand angelägenheti förstamedan däremotkontakter, är en

frihetoch forskningensKulturlivets självständighetför kulturlivet.
landetsvid detupphör inte gränser.egna

utgångs-från kulturpolitiskabetydelse inte baraKulturens ökade
svårigheterna med det nyligen slutnai arbetetpunkter visas av

utgångspunkter ifrån handelsavtalekonomiskaGATT-avtalet ettatt
dvs. filmer och TV-program,behandla kulturprodukter, som en vara

kulturellt undantagskapa ettNödvändighetenbland andra attvaror.
från de ochutgår de kulturella värdenför dessa representerarvaror

kulturindustrin förvissofrån ekonomiska betydelsedeninte som
också har.

samarbetet inom kultur-internationellabeskrivning detI aven
framhållas mycket omfattandeområdet inledningsvisdetbör att en

redovisas i statis-desamarbetet skerochkontakternadel attutanav
kvantifieraskan intedylikt. Desammanställningar ellertiska tabeller,

uppstårbeskrivningar. Degenerellahellerformerna kan inteoch ges
konstnärligt yrkesverk-nivå;personligmånga falloch ispontant

svenskar deltar ifrån länder,andrakollegersvenskar mötersamma
frivilligorganisationer s.k.anordnadeinternationella konferenser av

gäller ock-iakttagelsernaNGOzs,Organizations,Non-Governmental
samhällsveten-ochrättsvetenskapligaså teologiska,humanistiska,den

påverkar kulturlivet.många punkterforskningenskapliga som
nedanstående beskrivningar.iintekontakterDessa tas upp

inter-beskrivningenmandat harkommitténsbakgrundMot avav
myndighetsnivåochregerings-samarbetekulturelltnationellt
varit möjligtsjälvfallet intehar docknågot utförligare. Detgjorts att

alla kontakter.kartläggahärens
påperspektivetinternationellaframtidabedömning detEn av

områdenDesituation.dagensmåste relateras tillkulturpolitiken som
olikaallaverket sätti i självakulturpolitiken dagomfattas ärav -

i skildaKonstnärlig verksamhet former utsättsockså internationella.-
miljö.internationellförskapasjämförelser ellerinternationellaför en

tilltextförfattareochkompositörersvenskaexempelEtt är popu-
syftekomponerar medengelska ochskriverlännusik textersom

nationellamarknad.internationell Denpåframgångsrikabliatt en
uppmärksamhetefterför liten. Man strävarpubliken bedöms vara
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framgångoch hos publik, utanför landets Mångastörre gränser.en
ocksåsvenska populännusiker har varit framgångsrika.mycket

förhållandetMen det omvända giltigt: s.k. etnisk musik,även är
långt frånmed svensk musikalisk traditionrötter röner stor upp-

skattning här vid folkmusikfestivaler då påeller den sättannat presen-
för publik.svenskteras

På motsvarande kan olika konstnärliga uttrycksformersätt beskrivas:
skönlitteratur från språketoch dramer svenska och läses ochöversätts
spelas i andra länder. svenska publikenDen litteraturmöter översatt

skådespel. Skådespelare,och regissörer m.fl. erbjudsöversatta att
gästspela utomlands. Ibland kan hela föreställningar flyttas över

originalspråk.och framföras ocksåfinnsgränserna Dett.o.m.
exempel nutida svenska bild- fomikonstnäreroch arbetar medsom
inriktning publik den svenska.är större änmot en som

flestaDe konstnärligt yrkesverksamma har därför ibland till-
frånskillnad verksamma inom områdenandra nåbehovett attav-

publik och utanför det nationella området. Eftersom kul-mottagare
turella produkter och produktioner ofta uppskattas och sakkunnigt
bedöms i andra miljöer det betydelse för de kulturelltär storav
yrkesverksamma de har möjlighet kontinuerligt kollegermötaatt att

frånoch publik andra länder.
Även publiken har behov ställning till kulturellaett att taav pro-

dukter frånoch produktioner fåandra länder, inte förbara att en
välgörande distans ocksåtill den kulturen, för berikasutan attegna av

och annorlunda intryck.nya
Behovet internationella kontakter och utbyte hos de konstnärligtav

verksamma liksom hos publiken känt, och eftersträvat. Iär accepterat
detta avseende ocksådet redan relevant högreär antytts att tasom upp
utbildning mångaoch forskning inom humaniora. I länder följer
gränsdragningen mellan kultur och vetenskap inom just dessa ämnes-
områden andra linjer blivitvad vanligt i Sverige. Högreän ut-som

vetenskapligtbildning och arbete inom dessa discipliner förutsätter i
många fall kontakter de nationella internationellaDeöver gränserna.

för påkontakterna kan avgörande betydelse kvaliteten detvara av
vetenskapliga arbetet.

viss andel de studerande vid universiteten har alltid kommitEn av
årensfrån något land. utbyggnadDe utbytesprogramannat senaste av

universitet och högskolor inommellan det nordiska samarbetet, inom
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och därutöver har ytterligare underlättat den akademiska rörlig-EU
heten.

3.2 Internationellt samarbete

kulturfrågor UNESCO,behandlas i FN:s organisationFN-systemetI
Organisationen förför utbildning, vetenskap och kultur. har närva-

Storbritannienmedlemsländer. Singapore, och USArande drygt 180
för närvarande medlemmar.är

årreguljära budget 223 miljoner dollarUNESCO:sAv ca per
anslås miljoner dollar 170 mil-miljoner kronor 20 ca700ca 1 ca

fullt tio denjoner kronor till kulturprogrammet. Inte procent av
Inkluderas dekulturella verksamheter.budgetenreguljära avser

uppgårbiståndsmedel den totalabidragen främstextra-budgetära
kronordollar 3 100 miljoner385 miljoner caomslutningen till ca

40 miljoner dollar,kulturprogrammet tillföroch kostnaderna nästan
tiomiljoner kronor dvs.320 överca strax procent.

bevarande världens kulturarv ochbehandlar bl.a.Programmet av
Världsarvskonventionen och Världs-tilluppgifter i anslutninghar

världens och kulturarvförteckningdvs. denarvslistan, över natur-
,Drottningholms slottbl.a.listanskall bevaras. Upptagna ärsom

Hovgården.Birkabruk ochEngelsbergsmed omgivningar,
avseendeinternationellt kulturellt samarbetefrämjarUNESCO

böckernasstuderar vidarekulturellt utbyte. Mankulturidentiteter och
länder.roll i olikaoch läsningens

omkring denomfattarmediaprogrammet,Inom procentsex avsom
120 miljoner kronordollar eller14 miljonertotala budgeten ca ca

främja fritt informa-tillverksamhetensyftar att ettmerparten av
utbildningtionsflöde etc.genom

frånskillnadibland tillutmärkesUNESCOs arbete attav man -
samarbeteorganisationer eftersträvarinternationellaandra näraett-

Många dessa organisa-NGO.icke-statliga organisationermed av
utföra vissaUNESCO förerhåller bidragtioner att programupp-av

också UNESCO-byggnaden.kontor iNågra dem hargifter. av
för-icke-statliga organisationernadesamarbete kanGenom detta nära

utformning ochpåinflytandesäkra sig programmets genom-om
bl.a.på sådana organisationer ICOM Inter-Exempelförande. är
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national Council of Museums, ITI International Theatre Institute
och InternationalIMC Music Council.

Under tid har UNESCO:s betydelsefulla uppgift inommestsenare
kulturområdet Kulturårtiondetvarit 1988-1997.beslutet FN harom

årtiondetproklamerat UNESCO samordnandeoch utsetts att vara
myndighet inom viktigaste uppgifternaFN-systemet. En de underav
Kulturårtiondet förupprättandet Världskommissionen Kulturär av
och Utveckling. Kommissionen leds förre generalsekreterareFN:sav
Perez de Cuellar. förutsätts bli handlingsinriktadDess rapport, som

p0licy-oriented, 1995.och skall presenteras
kulturårtiondet.Sverige har inrättats nationell kommitté för II en

ingårkommittén företrädare för flera myndigheter och organisa-
tioner kulturråd, Svenska institutetbl.a. Statens SIDA, och Skol-
verket. universitetsväsendetDäremot inte sig eller exempelvisär vare

påpekas.Vitterhetsakademien representerade vilket förtjänar
för sittDen svenska kommittén har övergripande arbetetemansom

mångkulturellavalt Det samhället möjligheter och problem samt-
Östersjösamarbete. årligenKommittén utarbetar överrapporten
verksamheten.

Världskommissionen för Kultur och Utveckling tillsattes delvis
svenskt initiativ. UNESCO-kommissionernaDe nordiska och de nor-
diska ledamöterna UNESCO:s styrelse mycket aktiva i förar-av var
betet inför Kommissionens tillsättande och i utarbetandet dessaav
mandat. inbjöd kommissionenSvenska Kulturdepartementet somma-

1993 hålla sitt regionala för och arbetsmöte iEuropamöteatt ettren
Stockholm.

3.3 Europeiskt samarbete

Europarådets kultursamarbete

Europarådet på årsKultursamarbetet inom grundas 1954 Kulturkon-
vention möjlighet för länder inte medlemmaräven ärsom ger som av

ocksåEuroparådet delta. inkluderarKulturkonventionenatt sam-
utbildningsområdet.inom Sedan bl.a. de baltiska till-arbete staterna

Kulturkonventionen har idag 36 anslutit sig.trätt stater
gjordesUnder 1992 studie den framtida inriktningenöveren av

kultursamarbetet. Kultursamarbetet bedrivs inom fyra specialkom-
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mittéer där kulturkommittén och kulturarvskommittén kan sägas
för det egentliga kulturella samarbetet. Budgeten för kultur-svara

samarbetet omsluter tio miljoner franska francs, omkring sjuca varav
miljoner kulturkommittén och ungefär kulturmiljö-treavser avser
vårdsuppgifterna. Europarådet har särskilda medel föravsatt sats-
ningar i medlemsländer, i främst och centraleuropeiska län-öst-nya
der. del dessa medel kanEn användas till kulturverksamheter.av

Europarådets främsta insatser inom det kulturpolitiska området
examinationemaunder tid de s.k. länderförhör natio-ärsenare av

frånnell kulturpolitik. Modellen har valts OECD, länge exami-som
bl.a. utbildningspolitiken i medlemsländerna. Examinationennerat

friståendeinnebär från andra länder, bak-att experter moten grupp
grund nationell beskrivning kulturpolitiken i det examine-av en av

politikens utformningrade landet, granskar och genomförande. Hit-
tills politikenhar den franska, svenska och österrikiska granskats.

pågårGranskning den nederländska kulturpolitiken.av
bedömning idagnationell kulturpolitik den endaDenna ärtyp av av

Frågan ocksåexamination detta slag modellen kangörs.av som om
nivå,internationell UNESCO, har diskuterats.användas t ex av

Europarådet också i avseende europeiskaär engagerat program
kulturvägar där de nordiska länderna medverkar i delprojekten

Vikingavägar.Hansavägar och

Europarådets mediesamarbete

massmediefrågorEuroparådetsGrunden för arbete med artikel 10är
i mänskligaEuropakonventionen rättigheter. Denna juridiskaom
bakgrund till viss del arbetets inriktning.präglar Samarbetet leds av

styrkommitté, disponerar budget 2,5 miljoneren som en om ca
franska francs.

Under kommittén olika arbets- och projektgruppersorterar samt
beståregentligakommittéer i vilka det arbetet bedrivs. Arbetet till

tvåövervägande del slags uppgifter: utredningar och internatio-av
erfarenhetsutbytenellt kunskaps- och utarbetande interna-samt av

tionella deklarationer, resolutioner konventioner.ochnormer,
frågor behandlas bl.a.De ärsom

Journalistisk frihet och mänskliga rättigheter,-
Public service i framtiden,-
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Mediekoncentration och pluralism-
Åtgärder piratkopiering.mot-

EES-avtalet

årsskiftetVid 1993-94 trädde EES-avtalet i kraft. Målet för EES-av-
ingåttstalet mellan EG och EFTA-länderna utom Schweiz ochsom

inledningsvis Lichtenstein, med enhetligaäven regler främjaär att
handel och övrig ekonomisk samverkan mellan i syfteparterna att
skapa enhetligt europeiskt ekonomiskt samarbetsområde.ett

Avtalet väsentligen folkrättsligtär avtal sedvanligett typav men
har särdrag hänger med dess samband med det EG-närasom samman
rättsliga innehållerDet huvuddel med de materiella be-systemet. en
stämmelserna fri rörlighet för tjänster och kapi-om varor, personer,
tal de fyra friheterna s.k. politikområden.angränsande Dennasamt
del den primära EG-rätten, i första hand Romfördragetsmotsvarar
regler. Dessutom finns bestämmelser de olika institutionerom som
etableras avtalet.genom

fyraDe friheterna bygger framför allt förbud särbe-ett mot
påhandling grund nationalitet. ocksåLänderna förpliktadeär attav

samarbeta, så inte strävandena förverkliga målen med EES-av-att att
talet försvåras eller äventyras.

Fri rörlighet för och tjänster förutsätter för friett systemvaror
konkurrens. Genom avtalet de regler konkurrensområdetövertas

gäller enligt Romfördraget. Ett avsnitt i innehållerEES-avtaletsom
övergripande bestämmelser med anknytning till de fyra friheterna.

områden:De gäller fem frågorsociala bl.a. jämställdhet, miljö,
konsumentskydd, statistik och bolagsrätt. Syftet med gemensamma
regler områdetdet sociala bl.a. bidra till bättre arbetsför-är att
hållanden och bättre levnadsstandard för arbetstagare.

omfattarEES-avtalet därutöver områdenrad angränsande fören
politik, inte hänför sig direkt till de fyra friheternagemensam som

har viktiga komponenter i utvidgatutgöraansetts ettmen som euro-
peiskt samarbete. Sammanlagt omfattar delområden,samarbetet tolv
däribland forskning utveckling,och utbildning och turism samt re-
gional utjämning.

EES-avtalet reglerar andra former samarbete mellanäven av par-
i första EFTA-ländernashand deltagande i EG-program. Inomterna,

41



SOU 1994: 35

vid sidanflera samarbetsaktiviteter vuxit fram demEG:s har avram
frånAktiviteterna växlar dialog mellanlagstiftning.byggersom

till regelrätta Samarbetsprogram.och kommissionenmedlemsländerna
på medverka i arbetet,olika kunnatEFTA-länderna har sätt men

för samarbetet lagtshar effektivare strukturEES-avtalet engenom
i samarbetsform.flexibilitet valetfast. Avtalet hög grad av avger en

EFTA-länderna deltar isannoliktformen blirvanligasteDen att ett
också formermöjlighet för andraavtaletEG-program. Men t exger

aktiviteter olikasamordningprojekt eller nära somavgemensamma
bedriver.parter

förutsätt-EES-avtaletskaparfråga rörlighet förI personerom
socialför-Reglerna omfattararbetsmarknad.förningar gemensamen

etableringsrätt förm.fl.,migrerande arbetstagaresäkringsskydd för
examinaerkännande ochömsesidigtnäringsidkare,självständiga av

får alltsåEES-medborgarnagränskontroll. rättförenklad att utan
EES-områ-helaarbetstillstånd helst inompå arbetekrav ta somvar
slut. Vissaefter anställningenskvaranställning ochdet, inneha stanna

grundDiskrimineringemellertid undantagna.tjänsteroffentliga är
lönfråga sysselsättning, ochfår iinte förekommanationalitet omav

bådeEES gäller fysiskainomEtableringsfrihetenarbetsvillkor.andra
ochomfattarFriheten utövajuridiska rättoch att upptapersoner.

etableringslandetpå villkordeförvärvsverksamhetsjälvständig som
medborgare.föreskriver för sina egna

utnyttja sin tillskall kunnasmidigt rättmänniskorFör sättettatt
med heltäckandekompletteratsdennafri rörlighet har rätt systemett

flyttar.försociala trygghetenför säkerställa denatt sompersoner
fria rörlighet harmänniskorshinder för arbetandetänkbartEtt

olika utbildningar och kompetenser.svårigheterna jämföravarit att
skapaundanröja detta problemhar söktEGInom attgenomman

examensbevisutbildnings- ocherkännanderegler för ömsesidigt av
och de anpassningarEES- avtaletbehörighetsbevis. Genomoch andra

alla EES- medborgareländerna kommerinom EFTA-görssom nu
enhetligt regelsystem.punkt omfattasdennaäven ettatt av

arbetsmarknaden möjlig-Reglerna för den öppnargemensamma
så söka sig iönskar Europa.för svenska medborgareheter utattsom

tillockså EES-medborgare söka sigPå villkor kan andrasamma
EES-området.inom helasvenska företag rekryteraSverige och
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Erfarenheterna från den nordiska arbetsmarknaden frånoch
arbetsmarknaden inom EG tyder inte det kommer sigröraatt att

något antalstörre människor flyttar till andra länder förom som
längre tid. Den EES-arbetsmarknaden kan främst väntasgemensamma
ha vissa utjämnande effekter mellan brist- och överskottsområden.

Kulturpolitiken

EES-avtalet kulturpolitiken form tvåi deklarationer. I dentar upp av
fästs uppmärksamheten de fyra friheterna inom EES-om-attena

rådet också kommer få kulturpolitiska konsekvenser. Detta fram-att
hålls motiv för stärka och bredda det kulturpolitiskaett attsom sam-
arbetet i syfte skapa bättre förståelse mellan folken mång-i detatt
kulturella Europa och för skydda och utveckla det nationella ochatt
regionala kulturarv berikar den europeiska kulturen sinsom genom
mångfald.

Den andra deklarationen innehåller avsiktsförklaring etable-en om
randet samarbete kring handeln kulmrföremål.medettav

Medieområdet

I EES-avtalet ingår audiovisuella tjänster,även därmed gäller också
EG-direktivet TV för Sverige.gränserutanom

I direktivet televisionen möjlighet förverkliga ochattses som en
stärka gemenskapens mål,övergripande integrationen. Medlemslän-
derna skall eliminera olikheter i de nationella kansystemen ut-som

hinder förgöra fri rörlighet. Man vill uppnå rättvisa konkurrens-
villkor för produktion och distribution inom Gemenskapen hin-utan
der för allmänintresset public interest och försvåra möjlig-utan att
heterna bevara och förstärka kulturell mångfald.att Särskild vikt
skall läggas vid utvecklingen audiovisuell produktion och distribu-av
tion i länder lågmed produktionskapacitet småeller i språkområden.

EG

Länge sågs kultur endast egenskap hos handelsvara, kultur-som en en
produkter definierades tjänster.och EG intresse bestodsom varor :s
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film,kultursektorn,industribetonade delarnade t.ex.mest avmerav
politiskEG fögaägnade1980-talettillvideobranschen. FramTV och
de inteberoendekulturfrågorna, främståtuppmärksamhet att

befogenhetinte hadedärföroch EG atti Romfördragetfanns med att
medlemslän-kulturområdet.avsåg Fleradirektfatta beslut avsom

ansågkulturfrågor, eftersomdiskuteraheller intevillederna man
länder För-andra t.ex.ochangelägenheternationelladessa vara

internationelladetintekundeTysklandbundsrepubliken agera
kompetenser.delstatligakulturfrågor föll undereftersomplanet

kultursam-förändras. EttEGinställningen inomkomMed tiden att
RomfördragetsutanförEGinombyggassuccessivtarbete kom att upp

skälrimligakunde hakulturpolitikenfastslogsfalll attett parram.
områden. Kulturelltandraregler förfrån gällandeavvika sam-att

till denSupplementviktigtbetraktasalltmerkomarbete ettatt som
integrationen.politiskaochekonomiska

ocksåstipendieroch vissastödinsatserinnefattadeSamarbetet men
kulturmi-medlemsstaternasmellanöverläggningarregelbundna

nistrar.
utarbetadeskraftiträddeMaastrichtfördragetinnanRedan en

Handlingsplanen byggerkulturella samarbetet.för dethandlingsplan
iActionCulturalCommunityforNew Prospectsutredningen

åren ladesdeinsatserkommissionens närmasteförvilken ett program
iMaastrichtfördraget trättinnanpresenteradesUtredningenfram.

kraft.

EUMaastrichtfördraget -
heltskapadesgodkännandedessochMaastrichtfördragetmedoch enI

före-Kulturverksamheterkulturarbetet.detförbas gemensammany
såoch de sättfördragstext,gången iförstaför enkommer gavsen

MaastrichtfördragetPå och vis kanregelsystem. sätti unionensplats
och medkulturområdet ivändpunkt för attinnebära nyensägas en

bekräftar detSamtidigtingår i fördraget.kultursamarbeteartikel om
framföralltArtikelntid. ärpågått längreunderutveckling ensomen
nationellatill deförhållandeiavseendenradiprecisering enen

insatserna.kulturpolitiska
ansvarsfördelning-klargörandeinnebärMaastrichtfördraget ett av

förblirvadochförförutsättsunionsorganenvadmellan somsvaraen
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hos de nationella myndigheterna. EU skall arbeta för med-att
lemsländerna fårfritt utveckla sin kultur under det nationellattegen

mångfaldoch regional respekteras, samtidigt detsom gemensamma
kulturarvet betonas.

EU:s uppgifter kulturområdet i den artikeln 128tas upp nya
vilken ingår i fördraget. Artikeln består fem punkter med följandeav
lydelse:

1 Gemenskapen skall bidra till kulturens blomstring i medlems-
varvid den skall respektera deras nationellastaterna, och regio-

mångfaldnala samtidigt den framhäver detsom gemensamma
kulturarvet.

2 Gemenskapens insatser skall syfta till främja samarbetetatt
mellan medlemsstaterna och vid behov stödja och komplettera
deras verksamhet följande områden:

förbättring kunskaperna spridningen de europeiskaav om av-
folkens kultur och historia.
bevarande och skydd det kulturarv europeisk.ärav som av-
betydelse,
icke-kommersiellt kulturutbyte,-

stödja konstnärligt och litterärt skapande, inbegripetatt inom-
den audiovisuella sektorn.

3 Gemenskapen och medlemsstaterna skall främja samarbete med
tredje land och de behöriga internationella organisationerna på
kulturområdet, särskilt Europarådet.

4 Gemenskapen skall beakta de kulturella aspekterna i sitt handlan-
de i förhållande till andra bestämmelser i detta fördrag.

5 För bidra måltill de i denna artikel uppnåsatt att som anges
skall rådet:

i enlighet med det förfarande i artikel 189b, eftersom anges-
samråd med Ekonomiska sociala kommittén och Regionala
kommittén, vidta stimulansåtgärder dock inte skallsom om-
fatta harmonisering medlemsstaternas lagar och författ-av
ningar. Rådet skall under hela det förfarande isom anges
artikel l89b fatta sina beslut enhälligt.

enhälligt beslut på förslag kommissionengenom antaav-
rekommendationer.
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översättningen artikelpåpekasin platshärkanDet attatt avvara
svenskai denexakt. punkt 5varit I sägskundetill svenska128 mer

omfattainte skallstimulansåtgärder dockvidtaöversättningen som
Origi-författningar.lagar ochmedlemsstaternasharmonisering av

incentiveadoptshallversionengelski sägernaltexten measures,
of theregulationsandof the lawsharmonizationexcluding any

FördermassnahmenversionentyskaStates. den sägs unterIMember
Verwaltungs-undRechts-Harmonisierung derjeglicherAusschluss

originalversionernabådadvs. i deMitgliedstaaten,vorschriften der
till svenskadenmedan över-uteslutet,harmonisering ärtalas attom

omfatta.inteformuleringen ärsatta
direk-under DG X,aktiviteterkulturellaEG:sFormellt sorterar

biblioteks-kultur, medanochkommunikationinformation,förtoratet
ochtelekommunikationerDG XIIunderhamnatfrågor däremot -

baseradhandlingsplan,utgivithar rapportendataindustri. DG X en
Action.CulturalCommunityforNew Prospects

Gemenskapensrådet ochutgångspunkt beslötMed rapporten som
förriktlinjer1992novemberividkulturministrar möteett om

Maastricht-medutformadekulturinsatser. De ärGemenskapens
precise-ochtolkninginnebärgrund och128artikelavtalets ensom

rikt-behovetpekarInledningsvis ävenartikeln.ring avmanav
byggabörunionsfördraget. Deikraftträdandetinförlinjer enav

samtidigtskillnaderregionalaochnationellaförrespekt som man
kulturarvet.framhåller det gemensamma

upprätthållandetgarantier förbetydandeinbyggtFördraget har av
princi-grundläggandedeförkulturpolitik inomnationell ramenen

perna.
fyraikulturområdetpåmedskall sysslaunionenVad anges

punkter:
despridningoch bättrekunskapernaförbättring euro-avomav-

historia.kultur ochfolkenspeiska
europeisk be-kulturarvdet ärskyddochbevarande avsomav-

tydelse.
kulturutbyte,icke-kommersielltfrämjande av-

film och TV.inomskapande,litterärt ävenkonstnärligt ochstöd-
nationellaharmoniseraefterickeskallinsatser strävaEU:s att reg-

kulturiden-europeiskutvecklabibehålla ochområdetpåler utan en
vad kanomfattaroch sägasvittområdet mycketFjärdetitet. är som
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kulturpolitikens kärnområden: konstnärligt litterärtoch ska-vara
inbegripetpande, inom den audiovisuella sektorn. Här intenämns

medieområdethela där sedan verkat i kraftlänge EGzs eko-man av
nomiska mandat. detAtt utesluts innebär föremåldet kan bli föratt
harmonisering.

Ett viktigt skydd ingrepp i nationell kulturpolitik återfinnsmot en
i andra tillägg till Romfördraget.även Här kan bestämmelsennämnas

statsstöd, artikel 92, föreskriver statsstöd snedvriderattom som som
konkurrensen företagvissa oförenligt med denärattgenom gynna

marknaden i utsträckning påverkarden det handelngemensamma
mellan medlemsstaterna. Maastricht gjortsI har tillägg till artikelnett

92.3art. där det det förenligt med densägs äratt gemensamma
marknaden stöd för främja kultur och bevara kulturarvet,att attge

sådant påverkarstöd inte handelsvillkoren och konkurrensen inomom
Gemenskapen i omfattning strider det in-moten som gemensamma
tresset.

Artikel 128 punkt få4 kan komma betydelse. Gemen-att stor
skapen skall beakta de kulturella aspekterna i sitt handlande i för-
hållande till andra bestämmelser i detta fördrag

formellaDe styrmedlen betydelsefulla i Gemenskapen. Utslagär av
långtDomstolen har betydelse rättsliga bedömningar istörre änen

svensk kulturpolitik, sådanadär förekommer. fårknappast Domstolen
kulturartikel 128.4 helt möjlighet kulturaspekten iatt tagenom en ny

beaktande där den tidigare endast haft beakta ekonomiska aspekter.att
Ofta farhågor Gemenskapens medlemmar skulle förstärkaattyppas

samarbetet sinsemellan så gårdet samarbetet med omvärl-överatt ut
den. fastslåsI punkt 3 i artikel J28 Gemenskapen och medlems-att

skall främja samarbete med tredje land och behöriga interna-staterna
tionella organisationer kulturområdet, Europarådet.särskilt

EU:s kulturprogram beskrivs i bilaga

kulturpolitikEn gemensam

Maastrichtavtalet betonar vikten kulturens blomstring i med-av
lemsländerna varvid Gemenskapen skall respektera den nationella och

mångfalden.regionala En harmoniserande kulturpolitik alltsåär ute-
sluten. Det finns dock hållflera viss skepsis och avvaktandeen
hållning sådantill politik.en
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EG:s beslut har ofta formen uppdrag till eller krav med-av
lemsländema. Sådana svårformuleradeuppdrag eller kankrav vara

kulturområdet,inom särskilt eftersom det uttryckligen isägs
Maastrichtfördraget skall främja mångfalden.den kulturellaatt man
Eventuella ambitioner utarbeta kulturpolitik med harmonise-att en
rande och förenhetligande syften alltså direkt otänkbara.är

ocksåMaastrichtavtalets formuleringar underlag förger en av-
vaktande inställning till kulturpolitik, eftersom allaen gemensam
förslag samrådskall efter med Ekonomiska socialaochpresenteras
kommittén Regionala Rådetoch den kommittén. Dessutom skall vara
enhälligt.

finns uppfattningarDet väl känt det olika mellan med-är att
lemsländerna. Artikel 128 kan kompromiss demmellansägas vara en

ingåskulle för därigenom kunna vidgaönskade kulturenatt attsom
områden begränsningGemenskapens och dem önskadesom en av

mångauppfattning i fall förklarasuppgiften. skillnad i kanDenna av
struktur historiska traditioner, tillhör kul-ländernas interna och t.ex.

område Storbritannien harturpolitiken i Tyskland, idelstaternas
kulturpolitik,intresse för nationelllänge funnits mycketett svagt en

givits stark ställning i Frankrike.medan den en
troligt utarbetaförefaller därför inteDet attatt avser enman

kommer utvecklapolitik. Däremot att ettman mer sam-gemensam
kulturområdet.manhållet tydligare inomoch program

utgångspunkt arbeta medi Maastrichtavtalet EUMed attavser
kultur längs linjer:tre

för hela kultursektorn, jämfört med desystematiskt angreppssättett-
verksamheter tidigare genomförtshuvudsakligen symboliska som

områden till vilka skall kon-identifiering prioriterade manav-
de verksamheternacentrera gemensamma

internationellt kulturellt samarbete.främjande av-
framhålla dengäller systematiskaVad den attansatsen avser man

såpolitik ochi Gemenskapenskulturella dimensionen attprogram
från områden.erfarenheter andrakulturen till fullo kan dra nytta av

syftarförstärka de nätverk till brytavill bygga ochMan attsomupp
medföra möjligheterfrämja utbyte vilket kanned barriärer och nya

konstnärligt yrkesverksamma. Manför samarbete mellan attavser
organisationernationella, regionala och lokalaförstärka dialogen med

48



Sveriges internationella kulturella samarbete

för främja enighet med respekt för de kulturella olikhetema.att Man
skall främja det artistiska och kulturella skapandet, liksom kunskapen

och spridning kultur.om av
Anslagen till de kulturella verksamheterna förutspås bådeöka, vad

gäller anslagen till verksamheter under Direktoratetsorterarsom som
kulturfrâgorför DG X och de medel anslås till kultu-svarar som

rella verksamheter finansieras från andra källor.som

E Uzs utgifter för kulturverksamheter

Eftersom uppgifterna blir främja den kulturella dimensionenatten av
utvecklingen och eftersom det konstaterats kulturministrarnaav att

inte har full kännedom alla verksamheter kulturell karaktärom av
finansieras EU, har Generaldirektorat X beställt studiesom av en
de kulturverksamheteröver finansieras andra källor inomsom av

EU. Rapporten Community Support for Culture har ställts samman
Bates Wacker och presenterades i juni 1993.av

Av framgår kulturella verksamheter finansierasrapporten att som
DG X, generaldirektoratet för uppgårkultur, till 190 MECU,av ca

1989-1993, Miljoner ECU dvs. l 700 miljoner kronor l ECUca,
8.9 SEK medan frånstödet de olika strukturfonderna uppgår till

2.045 MECU, 18 200 miljoner kronor frånoch övrigaca program
till 238 MECU, 1 922 miljoner kronor.ca

Kulturdirektoratet, DG X, för 7,7 % de sammanlagdasvarar ca av
kulturutgifterna, Strukturfonderna för 82,7 %. Kulturdirektoratets
anslag 0,06 %utgör EG:s totala budget, medan de sammanlagdaca av
utgifterna för samtliga kulturverksamheter kan uppgåberäknas till ca
0,8 % de totala utgifterna.av

Strukturfondernas mål bidra tillär utveckling i de minst utveck-att
lade regionerna, utveckla regioner drabbats industriellatt som av
nedgång, långsiktigbekämpa arbetslöshet,att underlätta integra-att
tionen människor i arbetslivet, förändra produktionav unga att m.m.
inom jord- och skogsbruk och främja utvecklingen lands-att av
bygdsområden. målVissa gäller enbart vissa regioner.

I understryks svårigheten exakt uppskatta varjerapporten att
enskilt projekts totala kostnader, eftersom bidragen från EU bara

delfinansiering.utgör Medlemsländernas sammanlagda satsningaren
inklusive dessa EU-bidrag därförär större.
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intei Man harbidragfattade beslutEndast rapporten.tas uppom
medlemsländerna.utnyttjats i Iutsträckning bidragenstuderat i vilken

de enskildanågon kvalitativ bedömninginte hellergörsrapporten av
skall delframhålls bidragvidare dessaprojekten. Det att ses som av

uppgift medverka tilleftersom fondernasnågon kulturpolitik, är att
utveckling.ekonomisk

från fon-finansierasvilkaolika verksamheter,exempelSom
bevarandeuppbyggnadderna, kan nämnas monumentavmuseer,av

Mångastöd till utbildning.minnesmärkenarkeologiskaoch samt
upprustning och beva-i Irland därkulturturismprojekt t.ex.avser

utvecklingende skall stödjaförbyggnaderrande historiska görs attav
turismen.av

kulturella verksamheterstöd till ärDe störstgerprogram som
ochhos studenterfrämja rörlighetentillsyftarERASMUS, attsom

forskningstöd tillinnebäruniversitet, RACEmellansamarbete som
kommunikationsteknologi i Europaavanceradutvecklingoch samtav

miljöskydd.för Dessavetenskapbehandlar teknik ochSTEP, tresom
bidraget tilltotaladetför 15 %tillsammans avcasvararprogram

andra25fördelasbeloppResterandekulturverksamheter. pro-ca
därförnågot ochosäkrasiffrorpåpekas dessa ärbörDet attgram.

försiktighet.läsas medbör stor
sektornfrån kulturelladenfinansieras heltVerksamheter upp-som

700 mil-dvs. 11989-1993,periodengår MECU förtill 190 caca
98går 95,till MEDIAperioden. Merpartenförjoner kronor ca

miljoner kronor.dvs. 872MECU, ca
dvs.tredje land,stödet tillbehandlarprogramanslagsärskiltEtt

verksamhetertill dessaAnslagetEU.medlemmarländer är avsom
miljoner kronor.dvs. 291991-1993,uppgår 3,6 MECU förtill caca

Öst-Central- ochpå länder iinriktati första handProgrammet är
ochStillahavsregionen, EFTA-och iAfrika, i Karibienieuropa,

organisationer. ProgrammetinternationellaMedelhavsländerna samt
östeuropeiska ländernacentral- ochhittills koncentrerats till dehar ,

utanförländerprojektengodkändatredjedel de avseravmen en
Europa.
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samarbete medieområdetE U:s inom

EG:s mediaprogram inrättades 1986. I MEDIA 95,programmet,
Mesures Encourager Développement de lIndustrie depour pro-

Öster-ingårduction Audiovisuelle EU:s medlemsländerutöver även
rike, Finland, Island och Sverige. omfattarProgrammet 20 olika

områdenunderprogram inom bl.a. Yrkesutbildning, Förbättringsex
produktionsvillkoren, Distributionsstöd och Biografstöd. samtligaIav

medlemsländer finns mediadesk uppgiftmed informa-atten vara
tionskontor och förmedlande länk mellan MEDIA 95 och den natio-
nella film, och videobranschen.TV-

utgått frånBidrag har flera olika MEDIA till svenskaprogram
projekt, för yrkesutbildning, stöd till biografer, för distri-ocht.ex.
bution.

Sommaren 1993 handlingsplan för främja introduk-antogs atten
tionen avancerad television i planenEuropa. I verkar för attav man
införa formatet 16:9 för TV. Fonnatet utvecklades ursprungligen för
bioñlm. få såvälHandlingsplanen kommer industriell kultur-att som
politisk betydelse.

Danska erfarenheter kultursamarbeteE U:sav

framhålls kulturområdetI Danmark samarbetet inom hittills varitatt
svårigheter och till Kulturministeriet denutan görstor nytta.

allmänna bedömningen Maastrichtavtalets kulturartikel ligger väl iatt
linje från vårenmed danskt förslag 1991, i vilket bl.a. särskiltett man
betonade

den nationella mångfaldenoch regionala respekteras,att--
insatserEU:s skall främja samarbetet mellan medlemsstaternaatt-

komplettera, harmonisera, nationella lagar och insatser,samt
främja samarbete med tredje land bl.a. Europarådetochatt samt-

hänsyn till kulturella aspekter vid insatser enligt andraatt ta mer-
normala traktatbestärnmelser.

Även någon egentlig utvärdering inte gjorts alltsåoch inteom man
någrakan visa exakta siffror, påvarken det totala antalet personer

i kultursamarbetet eller kostnaden för det uttryckt iengageratssom
kronor, i Kulturministeriet, värdet och betydelsenattanser man av
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kulturområdet genomgående posi-inom inom EGEUsamverkan är
tiva.

farhågor inför ikraftträdandet Maastricht-av-uttrycktesOlika av
från andra EU-länder skullekulturellt yrkesverksammatalet, t.ex. att

inhemska, det danskaDanmark och konkurrera desöka sig till attut
danska kulturellaspråket få ställning och denskulle attsvagareen

förlorad.identiteten skulle
överdrivna. Om detPå Kulturministeriet farornaattanser man var

språket kulturidentiteten blir beroroch den danskadanska svagare,
från inominflytandet USA samarbetetstarkadet det änsnarare

EU.

Nordiskt samarbete3.4

iomfattande. liggersamarbetet mycket Detkulturellanordiska ärDet
impulser ochdirekta kontakterna,del desakens stornatur att aven

kulturområdetförmedlare och andramellan konstnärer,utbyten
på personliga relationer.verksamma bygger

framför allt detsamarbete reglerasnordiska regeringarnasDe av
ministerrådet. minister-NordiskaNordiskaarbetet igemensamma

rådet,Nordiskabudget behandlasrådets till ochförslag avprogram
verksamheter.också till insatser ochofta förslaggersom

framhållits det nordiska samarbe-Kulturområdet ofta särskilt ihar
ökning i budgeten.givits betydande Detidenoch under senastetet en

ÅrhusrådetsNordiska session iuttalade vidnordiska statsministrarna
på utbildnings-nysatsningen kultur- ochsärskilt stöder1992 deatt

budgetenökningområdena. ställde sig bakom förslagetDe avom en
förhållande situation,i till dagens medför dessa uppgiftermed 25 %

uppgåskall tillutbildning och forskningsyfte budgeten för kultur,att
ministerrådetsNordiska budget.50 % av

utarbetat förslagbakgrund har kulturministrarnadennaMot ett
områdenrådet sig till.i allt väsentligt anslöt DeNordiska somsom

bidrag bl.a.speciellt skall ökade ärges

kulturfondenNordiska-
Medie- och ñlmsamarbetet-
Språksamarbetet-
Satsningar barn och unga-
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Nordisk profilering i Europa och Norden och-
Kultursatsning i det land där Nordiska rådet håller sin session-

ministerrådetSamarbetet leds kulturministrarna medan be-av - -
Ämbetsmannakommitténredning ärenden sker i där höga tjänste-av

deltar. Budgetförslaget för 1994 omslutermän 133 miljoneränmer
DKR, föreslagen ökning med 43 %.en ca

En allmän i budgetförslaget skapa ökadesträvan rörligaär att
medel fångaför kunna idéer förslag. någon månoch I haratt upp nya
detta tillgodosetts anslagen till de fasta institutionernaattgenom
minskats.

Den nordiska kulturfonden stöd till kultur, utbildning ochsom ger
forskning har olika bidrag gjort det möjligt genomföraatt ettgenom

antal projekt varierande storlek. Fondens bidrag mångaiärstort av
fall helt avgörande för föreslagna verksamheter skall kunnaatt ut-

År-föras. förEtt problem fonden bristandedessärstort resurser.
ligen inkommer ansökningar 100 miljoner danska kronor,överom
medan fonden för närvarande bara disponerar 15 miljoner.

ministerrådetNordiska har följande konstkommittéer:

Nordiska och danskommittén Teater och Dans i Nordenteater-
Nordiska litteratur- bibliotekskommitténoch NORDBOK
Nordiska musikkommittén NOMUS
Nordiska konst och konstindustrikommittén NKKK

Teater och Dans i Norden stöd till gästspel och vidareutbild-ger
ning teaterkonstnärer. förIntresset gästspel fortfarandeär stortav

festivaleroch läggaönskar vikt vid det nordiska blir allt fler.som
NORDBOKs årsanslag disponeras främst tvåför de stödordning-

översättningsstödet folkbiblioteksstödet.och En del över-arna, av
sättningsstödet går till litteratur för Påbarn och ungdom. folkbiblio-
teksområdet NORDBOKhar bl.a. seminarier, med del-stött senast

från baltiska länderna. NORDBOKde har delattagare ut ett rese-
stipendium för journalistisk insats främjat intresset för ochen som
kännedomen nordisk språkområden.skönlitteratur i eller fleraettom

NOMUS använder delen medel till aktivt projektstödsinastörsta av
för olika samnordiska projekt, stödet för kompositioner harnya

festivaler och erhållitökats. Tuméer, andra musikframföranden har
stöd. En NOMUS fasta arbetsuppgifter sköta nomine-är attav om
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utdelandetkringpraktiskaoch deringarna avarrangemangen
rådets musikpris.Nordiska

samarbetetstärka det nordiskafrämja ochsyftar tillNKKK att
industridesign,arkitektur,konstområdet, bildkonst,inom hela t.ex.

nordiskabeviljar bidrag tillKommitténkonsthantverk och textilkonst.
Nordisktstyrelsefunktionen förförutställningsprojekt och ansvarar

för Nordiskt KonstnärscentrumochSveaborgKonstcentrum
Dalsåsen.

Musikpris.Litteraturpris ochrådet instiftatharNordiska ettett
ochför nordisk kulturintressettillBåda har medverkatpriserna att

främst Littera-kanskegällerförstärkts. Dettanordiska konstnärer
Såväl de författareperiod.längrefunnits underturpriset, somensom

påpresentationerutförligaverkpriset derastillnominerats gessom
liknande.ochradioprogramkultursidor, i

varieratharnordiska samarbetet överFramgången allmännai det
genomgående varitdockharkulturella samarbetetåren. storDet av

många kultursamarbetetPå harregel lyckat.och sättbetydelse som
område har kon-dettaInomarbetet.i detkittetutgjort gemensamma

från nordiskasmå bidragmed hjälputvecklatsochetableratstakter av
verksamma,till kulturelltriktadevaritinsatsernaOfta harkällor.

tilloftareelleryrkesverksammakonstnärligtdeantingen ama---
mycketverksamheten harinriktningdenna stortGenom etttörer. av

erfarenhetpersonligochfått kunskapantal avomegenpersoner
förhållanden.nordiska

främjasyftat tillhar delssamarbetetkulturellanordiska attDet
syftat tilldelsländerna,de nordiskamellan att presenterakontakterna

På har intressettidländer.i andranordisk kulturochNorden senare
förLedningsgruppenökat.samarbetetbåda formerdessaför av

presentationernaförutlandetkulturprojekt iNordiska avsvarar
genomförtsolika projekt harFlerautanför Norden.nordisk kultur

också lättarebedömtsuppskattning. harDet attrönt varastorsom
landvarjemanifestation,nordisk änframföra omgemensamen

framgångsrika förefaller deSärskiltpresentationer.gjortskulle egna
utanförmedsamarbeteivarit där urvalet gjortssatsningar personer

London.North iTender thefestivalenNorden, t.ex.
intenordiska samarbetet,för detintressetför det ökandemotivEtt

EU:s kulturpro-framväxtenkulturella samarbetet, ärminst det av
kulturartikel diskute-MaastrichtavtaletsDå frågor EU ochomgram.
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blir erfarenheteräven andra former kulturellt samarbeteras av av
mellan nationer allt intressant. De nordiska verksamheterna ochmer
organisationen dem framhålls då modell för EU. I anslutningav som
till detta förekommer uppfattningenäven endastatt gemensamtgenom
arbete de nordiska länderna kan dessa medverka till inrikt-av att
ningen EUzs arbete inom kulturområdet får god utveckling.av en
Enligt denna behöver alltså det nordiska samarbetet förstärkas försyn

nordiska lösningar och uppfattningaratt skall vinna gehör i EU.
Ytterligare motiv med anledning den EU-debatt pågårett iav som
flera nordiska länder kan framhållas: det nordiska samarbetet lyfts
fram alternativ till EU, dem kritiskaett tillär EU-som av som en
anslutning.

Den diskussion europeisk integration för försnärvarandeom som
har alltså på olika medfört intresset försätt Norden och nordiskatt
samverkan ökat. De goda erfarenheterna det nordiska kulturellaav
samarbetet betonas i dessa sammanhang.

3.5 Bilateralt samarbete

Bilaterala fonder

Sverige har etablerat kultursamarbete med olika länder i form av
kulturfonder. De bilaterala nordiska kulturfondemagemensamma är

kända. Den svensk-norskamest samarbetsfonden bildades 1949, den
svensk-danska 1953, den svensk-finska 1958.

Stadgarna för svensk-norska samarbetsfonden och svensk-danska
kulturfonden har nyligen reviderats hållereller på revideras.att
Syftet med verksamheten för samtliga fonder med finansielltär att

frånstöd fonderna förstärka det kulturella samarbetet mellan län-
derna.

Fondernas styrelser är ledamöter från bådade län-sammansatta av
derna. Styrelsen beslutar bidrag till skilda ansökningarom samt

för verksamheten. Fonderna beviljar stipendier, stöder semi-svarar
narier, publikationer, utställningar m.m.
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kulturprogramBilaterala

kulturprogrambilateralaingått avtalharinstitutet somSvenska om
Polen,Kina,Bulgarien,Albanien,åtta länder:medfortfarande gäller

Enoch Ungern.Tjeckoslovakienf.d.Sovjetunionen,f.d.Rumänien,
också medföreliggersamarbetekulturelltöverenskommelse om

Spanien.
ochpåformulerade sättdragi om-Programmen är sammagrova

forskning. Parternautbildning ochavseende kultur,samarbetefattar
båda länderna. Be-i deinstitutionermellansamarbetetfrämjaavser

utställningar,utbytebetonassamarbetetkulturelladetträffande av
med-yrkesverksamma,konstnärligtdemellankontakterförbättrade

litteraturöversättningfilmer,i utbyteverkan m.m.avav

förslagochövervägandenKommitténs3.6

samarbeteNordiskt

nordiskadetbetydelsenochviktenunderstrykavillKommittén av
förskälolikafleraidagfinns ettkulturområdet. Detinomsamarbetet

samarbe-kulturellasamarbete. Detnordisktallmäntförintresseökat
deinriktningsinframgångsrikt motvaritregelhar genomtet som

elleryrkesverksammakonstnärligtdeantingenverksamma,kulturellt
sammanhållandevarit detkultursamarbetetjustOfta haramatörer.

särskiltdärfördetfinnerKommitténsamarbetet.nordiskai detkittet
möjlighetergodasamarbetetkulturellanordiskadetangeläget gesatt

utveckling.till vidare

EU

för EUpå utarbetaÄven idagplanerfinnsinte attdet enom
unioneninomuppfattningbestämdfinnskulturpolitik engemensam

ocksådetochviktigarebli alltkulturområdet attkommer attatt
studienredovisade samt-Denfå ökade omkommer ovanatt resurser.

vidkulturområdet ivisarkulturverksamheterEG-finansierade attliga
bud-den totalaunderomsluteridag procentredanmening strax aven

finan-verksamheterdessadelenövervägandedenEftersom avgeten.
ökade kravfinnskulturbudgeten attegentligautanför densieras
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informationen dessa andra kulturverksamheter förbättras ochom att
de skall kunnaäven relateras till de allmänna riktlinjerna.

Utvidgningen verksamheterna till andra länder bedöm-av samt
ningen kulturområdet kommer ökad betydelseatt innebäratt ges att
det blir aktuellt för Sverige och övriga EFTA-länder undersökaatt
värdet i EU-arbetet avseende kultur.att Detta gällerav engageras
naturligtvis särskilt för det fall Sverige väljer i EU,att men

aktuelltär även under den övergångstid i händelse medlem-som av-
skap kan komma förflyta innan avtalet träder i kraft.att-

Maastrichtfördraget helt fördragär mellan medlemslän-ett nytt
derna. Det områdenmärka deär i fördraget,att att tassom upp men

ingår i EES-avtalet, kulturområdet, endast kan inkluderast.ex.som
i EES-avtalet förhandling mellan EFTA-länderna och EU.genom

I EES-avtalet finns inskrivet möjligheten för EFTA-länder deltaatt
i EU-arbete inom skilda områden. Denna möjlighet har för Sveriges
del utnyttjats inom utbildningsområdet där Sverige medverkar i flera
olika finns alltsåDet möjligheter inkludera EU:s kultur-program. att

i EES-avtalet. Detta kräver dock förhandlingar.program nya
Kostnaderna kan, enligt preliminära uppskattningar, för Sveriges

del beräknas till 6 miljoner kronor år med nuvarande växel-ca per
kurser.

befinnerEU sig för närvarande i situation mycket liknaren som
den svenska innan 1974 års proposition kulturpolitken antagits.om
EGEU har under flera år arbetat kulturfrågor,med harmen man
inte sammanhållen politik för de olika finnsDeten programmen.
emellertid, till skillnad från dåvarandeden svenska situationen, tyd-
liga restriktioner vad gäller eventuell politiks omfattning och in-en
riktning. Dessutom föreligger skilda uppfattningar mellan medlems-
länderna värdet politik.om av en gemensam

Vid kommitténs besök i EU:s sekretariat visades intresse från EU:s
sida del svenska erfarenheter inomatt ta det kulturpolitiskaav om-
rådet.

Genom deltagande i EU:s får Sverigeett möjlig-störreprogram
heter åtnjutandekomma i frånstöd EU:s kultursatsningar,att av som
tillsammans omfattar 190 miljoner ECU, dvs. drygt l 700 miljonerca
SEK femårsperiod.under Svenskar kan dock redan idag söka ochen
erhålla frånbidrag MEDIA 95, AV-programmet. De biblio-svenska
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Librariesbidragsökaockså möjlighet programmetharteken att ur
Programme.

påställa kravkommerkulturprogrami EU:s attmedverkanEn
genomförande.ochutformningställningstaganden till programmens

kulturpro-avseendeinitiativdå möjligheterSverige att ta egnages
representation iförutsätteriMedverkan programmengrammen.

deltagande i olika möten.kommittéer samt

Slutsats

Mot Sverigeföreslåkommitténvillbakgrund attframställdaovan -
förhandlingarinlederEFTA-länder attövrigamed omtillsammans -

EES-avtalet.iinförlivasockså skallkulturprogrammen
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4 Konstnärligt yrkesverksamma

4.1 Inledning

De riktlinjer, gäller för det statliga stödet till det internationellasom
kulturutbytet, fastlades riksdagen efter förslag regeringen iav av
propositionen 197879:l47 informations- kulturutbytetoch medom
utlandet vilken grundade sig SIK-utredningen. Där betonades vik-

den stimulans det kulturlivet fårsvenska utbyteten av som genom
med andra länder. förutsättningEn för de kulturtraditionernaatt egna

bibehållaskall sin livskraft de hämtar impulser och stimulansär att
från kulturer påi andra länder. Kulturutbyte jämbördiga sågsvillkor

förståelsenödvändighet för svenskt kultur- och samhällsliv.som en av
Utredningen Sverige information och kultursamarbete SOU

1988:9, ansågIKU-utredningen SIK-utredningens motiv fort-att
farande giltiga, betonade kultursamarbetet bordeatt ut-var men
vecklas och förstärkas ytterligare. Utredningen betonade betydelsen

kulturområdet lika goda förutsättningar andraattav gavs som
samhällssektorer delta i internationellt utbyte. I takt med detatt
växande utbudet frånTV-program andra länder, via kablar ochav
satelliter, framhölls behovet hävda den nationella identiteten.attav
Frågan den nationella identiteten ansågsomvärlden hagentemotom
flera olika aspekter, dels omvärldens intresse vårför kultur, dels
idéflödet utifrån.till Utredningen fastslog kulturlivet ärattoss

beroende internationella impulser och detextremt är störstaattav av
vikt förutsättningarna delta i det internationella kulturutbytetatt äratt
likartade för de olika konstformema och konstnärsgruppema.

Utredningen Konstnärens villkor SOU1990:39 betonade också
behovet förstärka för det internationella kulturut-attav resurserna
bytet och bereda konstnärerna ökade möjligheter arbeta ochatt stu-
dera utomlands.

Tidigare utredningars för livskraftigt kulturutbyte harargument ett
inte på något försvagats. Tvärtom har behovetsätt aktivtettav

deltagandesvenskt i det internationella kultursamarbetet ökat ytter-
ligare påbl.a. grund utvecklingen mediaområdet.av
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dåtid de internationella impulserna präglar den dagliga till-I en
kulturområdetblir det alltmer väsentligt inomävenattvaron man

upprätthåller aktivt och livskraftigt därför nödvän-utbyte. Det ärett
digt de konstnärligt verksamma möjligheter delta iatt att ettges

kulturutbyte för utanförinternationellt inte hamna de viktigasteatt
och strömningama.sammanhangen

arbetssituation4.2 antal ochKonstnäremas

svår-i SverigeAntalet konstnärligt yrkesverksamma ärpersoner
svårigheterdelvis klart definiera be-bedömt. Problemet beror att

också svårigheten avskilja dekonstnär attgreppet personermen
frånheltid dem deltidkonstnärlig yrkesverksammaär somsom

utredningen Konstnärenskonstnärlig verksamhet. Isigägnar
används Folk- och bostadsräkningen FoBvillkor SOU 1990:39

fackligamedlemsutvecklingen i konstnärernastillsammans med
konstnärskåren.mått Uppgifteriorganisationer tillväxtenettsom

konstnärligt verk-från Bostadsräkningen visar antaletFolk- och att
vilken utsträckning dessakraftigt sedan 1980. Ihar vuxit per-samma

varför dedock oklart,yrkesverksamma konstnärer ärär upp-soner
från 1990 bör läsas mednedan 1980 ochgifter redovisas FoBsom

försiktighet.viss

1980 och 1990Folk- och Bostadsräkningen

9080 FoBFoB

Litterärt konstnärligt arbeteoch 466 48 08539
Bildkonstnärer 1147 969 10
Formgivare 1803 599 4
Dekoratörer 2 0382 214
Författare 986984
Journalister, förlagsredaktörer 210 1601113
Scenkonstnärer 866 32 777
Musiker 567 7 3615
Övr. konstnärligt arb.litterärt och 3 015 3 618

uppgiftspeciticerbar 42 -
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KLYS Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbets-
nämnd samarbetsnämnd för fackliga riksorganisationerär artonen

kulturområdet,inom vilkas medlemmar konstnärliga ellerutgörs av
Ävenlitterära yrkesutövare. KLYS medlemsantal har ökat under de

åren, vilket bekräftar FoB:s siffror ökning konst-senare om en av
närskåren. antalEtt yrkesverksamma konstnärer finns dockstort
utanför KLYS medlemsorganisationer.

I utredningen Konstnärens villkor förekommer uppgiften att
endast hälften frånalla utbildade högskolornas konstnärslinjer harav

konstnärsyrke sitt huvudsakliga förvärvsarbete. Olika formerett som
altemativsysselsättning vid sidan det yrke utbildat sig tillav av man
relativt vanligare i konstnärsgrupperna i andra yrkesut-änsettvar

bildningsgrupper från råddehögskolan. Det dock ganska skill-stora
nader mellan de olika kategorierna konstnärer. Vidare redovisasav

rekryteringen till konstnärlig verksamhet till del sker utanföratt stor
det reguljära Mångahögskolesystemet. högskolans konstnärsut-av
bildningar småhar utbildningsgrupper.

I utredningen anförs generellt kan räkna med de flestaatt attman
konstnärligt måsteverksamma ha andra inkomstkällor vid sidan om
den direkt konstnärliga verksamheten. Ett antal konstnärligtstort
verksamma hade betydligt lägre genomsnittliga inkomster andraän
förvärvsarbetande. framhöllsDet dock spridningen såvälatt storvar
inom mellan de olika konstnärsgrupperna. fåtalEtt konstnärersom
hade jämförelsevis goda inkomster, de dock färre denän storavar

påfallandehade låga inkomster.grupp som

4.3 Stöd och bidrag till konstnärligt yrkesverksamma

I från Europarådets 1988 företograpporten expertgrupp som en
examination landets kulturpolitik. Statlig kulturpolitik i Sverige.av
Rapport från europeisk Kulturpolitik i Europa 2:2,expertgrupp.en

framhålles1990 svårtdet finna någotär land i Väst-att att annat
har gjort lika mycket Sverige för förbättra deeuropa som attsom

ekonomiska villkoren för dem lever konstnärlig verksamhet.som av
Svenska ansträngningar har koncentrerats förbättrastatens att

villkoren för konstnärligt skapande och produktion så författare,att
bildkonstnärer och andra konstnärer åtnjutaska kunna socialasamma
och ekonomiska trygghet andra svenskar. Ekonomiskt stöd tillsom
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förexperiment ochför konstnärligaförutsättningkonstnärer är en
grund-negativa verkningar ochkommersialismensmotverkaatt

yttrandefriheten.läggande för bevaraatt
ochindirekt till konstnärernagått direkt ellerhuvudsakhar iStödet

få avsättning förbehovSkapande konstnärersproduktion.deras attav
därför intemarknaden harkontakteroch byggasina verk upp

distribution,till förbättradstödvisstprioriterats även gettsettom
bokhandeln.tillt.ex.

för konstnärerutvecklat stödsystemharstatsmakternasvenskaDe
huvudområden.feminom

kulturinstitutionerstöd tillallmänt
film,kulturprodukter t.ex.till produktionsubventioner gram-av

marknadskrafterna.mofonskivorför korrigeraatt
ersättningarstipendier ochför konstnärerstödordningar

arbetslösa konstnärerförsärskilda insatser
offentlig miljöiför konstinsatser

Konstnärsnämnden

myndighetstatlig1976 ochinrättadesKonstnärsnämnden är somen
ersättningar till konstnärer.bidrag ochärendenhandhaskall om

handläggerbestår fyraochstyrelseledsNämnden organ somavav en
Konstnärsorganisationernaområde.respektivebidragsärenden inom

skallKonstnärsnâmndenarbetsgrupper.representerade i dessafinns
socialaochekonomiskakonstnärernashålla underrättadsigäven om

regering-författarfondSverigesmedtillsammansförhållanden och ge
inkomstgaranti.innehavaretillförslag aven

långtidsstipendierochInkomstgarantier

deladesstipendiertill konstnärerdirekt stödformtidigEn somvarav
erkän-väletablerade konstnärerfå utvalda ochnågratill ettsomut

1976;504förordningenEnligtför landet.insatserderasnande av
beviljasinkomstgarantikanför konstnärerinkomstgarantierom

förbetydelsekvalitet ochhögverksamhetvilkas ärkonstnärer storav
fastställtbudgetåret 19931994förRegeringen harkulturliv.svenskt

påregeringen156. Urvaletinkomstgarantier till görsantalet av
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förslag lämnats författar-grundval Sverigesgemensamtsom avav
fond Konstnärsnämnden.och

förordningen konstnärer 1976:528Enligt bidrag till kan bi-om
långtidsstipendierdrag också i form för konstnärerutdelas underav

budgetåret utgår långtidsstipendierhögst år. 199394 45tio För som
fördelas Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond.av

Visningsersättning

Enligt förordningen Sveriges bildkonstnärsfond 1982:600om an-
årligen åtvisar medel ersättning bild- och fomikonstnärerstaten som

för institutionersde konstnärliga verk i offentliga ochär ägosom
visas för allmänheten allmännyttigteller används sätt.annat

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond handlägger fördelningen
fondmedlen, övergåttoch har alltmer till koncentration sti-av en av

pendie- och bidragsgivningen. Tidigare den individuella visnings-har
utgått årligenersättningen med 3 000 kronor Dettamottagare.per

fördelningssätt upphörde dock tillämpas i juli 1993, vilket fri-att
gjorde drygt 8 miljoner för Sveriges bildkonstnärs-kronor. Styrelsen
fond har beslutat överföra denna till fler och arbets-störresumma
stipendier, fler stipendier bidrag tilloch svenska konstnärers med-

i internationelltverkan kulturutbyte och förstärkning pensions-av
bidragen.

frånErsättning utgåfonden kan till bild- och formkonstnärer som
svenska medborgare, eller vanliga vistelseortär har sin i Sverige.

Konstnärsbidrag

Bidrag för konstnärer ekonomisk trygghet utdelas i formävenatt ge
konstnärsbidrag, utgå år.kan i högst fem Konstnärsnämndenav som

utdelar också projektbidrag målinriktatför konstnärligt utvecklings-
resebidragarbete och särskilda bidrag för internationellt kul-samt

turutbyte. bidragsansökningar hosDenna Konstnärsnämndentyp av
har ökat de åren.under Enligt förordningens allmänna före-senaste
skrifter bidrag utdelaskan till konstnär svensk eller stadig-ärsom

ivarande bosatt Sverige.
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författarfondSveriges

förmedlauppgift denförfattarfond har tillför SverigesStyrelsen att
konstnärsbidrag,fördelabiblioteksersättningen,statliga samt pro-

författare,långtidsstipendier till dramatiker,och översätta-jektbidrag
nordiska författar-fördelarkulturjournalister. Styrelsenoch ävenre

förslag tillkonstnärsnämndentillsammans medstipendier, samt avger
Författarfondenstill konstnärer.inkomstgarantierinnehavare av

upphovsmannaorganisatio-styrelse i vilkenledsverksamhet enav
utskott.författarfond har fyraSvergiesmajoritet.harnema

Biblioteksersättrzingen

princip tilliupphovsman ersätt-upphovsrättslagen har rättEnligt en
emellertidFrån grundsatsutnyttjas. denna görverkning hansnär

med vissai principdessaflera undantag. Ett sägerlagen reserva-av
får fritt spridasutgivits, detverkexemplarsedantioner, ettettatt av

vidare.
bok harköpt inbibliotek har rättbetyder attDetta att ett ensom

ingenoch han harsig detinteförfattaren kanlåna motsättaden:ut
till ersättning.laglig rätt

biblioteksutlåningenhävdatdecennierförfattarna iSedan attett par
åtogersättningsgrundande,bordeutnyttjande,innebär ett varasom

Bestämmel-ersättning.lämnariksdagsbeslut 1954sig attstaten genom
1962:652förordningenibiblioteksersättning finns omserna om

redankonstrueradesBiblioteksersättningenförfattarfond.Sveriges
överförasboklån, skullemedlenvisst öretalfrån början ett persom

utsågs upphovsmännensmajoritetstyrelsefond medtill avvarsenen
organisationer.egna

utgårbyggts Numera ersätt-efterhandharErsättningssystemet ut.
origi-både svenskareferensexemplarhemlånsåvälning för avsom

År principenutsträcktes1982översättning.svenskverk inalverk och
derasför utnyttjandekompositörertillbiblioteksersättning avom

skivinspelningar.partitur och .
belopp fast-ersättningensochbiblioteksersättningenförReglerna

träffades dock1985Höstenensidigttidigareställdes staten. enav
upphovsmannaorganisatio-ochregeringenmellanöverenskommelse

utgåskallavseende det beloppförhandlingsordning somom ennerna
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för bl.a. varje hemlån. Fondens medelstilldelning har under de senaste
tio budgetåren frånökat 40 miljoner kronor 198384nästan till drygt
80 miljoner kronor 199394.

Inom för biblioteksersättningsanslaget har styrelsen främstramen
på långtidstrygghetdet för ursprungligen utarbe-satsat program som

tades upphovsmannaorganisationema i slutet 1960-talet. Väsent-av av
liga led i detta femåriga arbetsstipendierär: för främstprogram

författare, och bokillustratörer, författar-översättare ochyngre
översättarpenningar till de etablerade yrkesutövarna pensionersamt
till dem inte längre yrkesverksamma och deras efterlevande.ärsom

Enligt förordningen kan Författarfondens styrelse besluta för-att
fattaröversättarpenningar till viss upphovsman skall utgå med etten
högre belopp det statistiskt beräknade vilketän allmänt brukar kallas
garanterad författarpenning. januariI 1993 innehade sammanlagt 235
författare, och bokillustratöreröversättare garanterad författarpen-
ning, medan 70 tilldelades femåriga arbetsstipendier.personer

Som komplement till detta långtidstrygghetför för-ett program
delar styrelsen två- ettårigaoch arbetsstipendier,även resestipendier
och särskilda bidrag för internationellt utbyte. Under 199293 utdela-

tvåårigades 50 ettårigaoch 246 arbetsstipendier.

Statens konstråd

De medel finns tillgängliga för konstnärlig utsmyckningsom av
byggnader inkomstkälla förstatens utgör bildkonstnärer.en annan

Medlen administreras Statens konstråd. konstrådStatens har tillav
uppgift förvärvgenom konstnärliga arbeten till bygg-att statensav
nader och andra lokaler för statliga myndigheter verka för konst-att
närliga värden införlivas med samhällsmiljön rådetDessutom skall
informera myndigheter, företag och enskilda konst i samhälls-om
miljö, konst och konstnärlig formgivning mångai offentliga miljöer
och i bostadsområden. finnsDet inget regelverk rådets inköpstyrsom

konst, praxis dock det förvärvarär verk konstnärer bosatta iattav av
Sverige. I fallenstaka har dock uppdrag givits och inköp konstverkav
gjorts från konstnärer bosatta utanför Sverige företrädesvis Norden.
Statens konstråd intresserat utvecklaär formaliserat ochatt ettav mer
omfattande utbyte uppdrag mellan de nordiska länderna, ävenav samt

utveckla vidare europeiskt samarbete.att ett
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198384:l0O bil. 10 konsta-budgetproposition prop.års1984I
statliga bygg-utsmyckningförinsatsernaregeringenterade att av nya

uppgå de totalatillbudgetår skulle stat-följandenader procent aven
därefter gjortskonstateranden harMotsvarandebyggkostnadema.liga

enprocentsregelnKonstrådet1990.tillframtillfällenvid olika anger
ambitionsnivå.generelllämpligensom

karak-emellertid ändratlokalförsörjning harstatligförFormerna
BolagiseringenByggnadsstyrelsen.bolagiseringenföljdtilltär avav

verksamhet istatligförlokalerbyggandet storinnebär bl.a. att av nya
ansvarsfördel-enskild regi. Deniskeutsträckning kommer att nya

ambitionsnivån förstatligadenregeringenningen attgör att anser
tidi-påintegestaltning sättochutsmyckningkonstnärlig somsamma

för detkostnadernaandelbestämd stat-medjämföraskan avengare
byggandet.liga

kommerbyggande ägastatligtmyckethur attosäkertDå det är som
relateralämpligtdet mindreregeringen attframtideni anserrum

byggande. Rege-till statligtutsmyckningkonstnärligförinsatserna
måletkulturpolitiskaövergripandedet attställetiförordarringen att

inslag börnaturligtkonstmiljö medoffentlig ettskapa varasomen
vägledande.

konstrådetsdock inteinnebäransvarsfördelningen attDen nya
byggnadsanknutens.k.konstverk ellerlösaanskaffandemedarbete av

sådan konst.tillhyresgäst ägareegenskap ärändras. I statenkonst av
enligt jorda-konstverksådana fastaförvärvdet gällerNär somav
bör huvud-fastighetentillhörabestämmelser kommerbalkens att

Konst-åvila fastighetsägaren.principifinansieringenföransvaret
roll.rådgivanderegi haenskildnybyggnad irådet vidbör en

1993.under Deminskattorde hakonstkommunala inköpenDe av
arbetstillfällenskapabetydelse förkonstinköpen haroffentliga attstor

statliga medlendeanförRegeringenformkonstnärer.bild- och attför
199394: 100nivå prop.hållas på oförändradskäl bördettaav

12.bil.
anslåframhåller ambitionenkonstråd procentStatens attatt aven

utsmyckningför konstnärligtbyggnadskostnadernastatligasamladede
rikt-harsymbolvärde. Det blivitkulturpolitiskthaft starkt etthar ett

internationellttjänatlandsting ochochmärke för kommuner som
enprocentsmålet begrepp.bli vedertagetbörjarexempel. I Europa ett
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förhållande4.4 Statliga stödfonner i till EES-avtalet
och EU:s regelverk

De svenska stödformerna till kulturellt arbetande i form bidragav
och stipendier strider idag inte EES-avtalets artikel 4 ellermot
Maastrich-fördragets artikel förbud7 diskriminering påmotom
grund nationalitet.av

Kulturdepartementet företagithar reglernaöversyn stat-en av om
ligt till påkalladstöd kulturverksamhet och massmedier EES-avta-av

Utgångspunktenlets artikel 4. för reglerna i deöversynen attvar
stödförfattningar innebar bidrag skulleatt mottagaresom av vara
svenska medborgare påeller svenska företag skulle med kraversättas

den stödda verksamheten i huvudsak skall bedrivas påi Sverige,att
språket,svenska ha betydelse för svenskt kulturliv eller liknande.

Riksdagen godkände vad anfördes EES-anpassningensom om av
reglerna prop. 1992932100 bil. bet. 199293:KrUl6,12 rskr.s.
199293: 197. Till följd översynsarbetet har följande författningarav
inom kultur- medieområdetoch ändrats enligt regeringens beslut den
16 december 1993: förordningen 1962:652 Sveriges författar-om
fond, förordningen 1976:528 bidrag till konstnärer, förord-om
ningen 1982:505 statsbidrag för framställning och utgivningom av
fonogram, förordningen 1982:600 Sveriges bildkonstnärsfond,om
förordningen 1989:500 vissa särskilda på kulturområ-insatserom
det, presstödsförordningen 1990:524, förordningen 1993:449 om
statligt litteraturstöd och förordningen 1993:567 statligt stöd tillom
kulturtidskrifter prop. 1993941100 bil. 12.

EU:s regler och domstolsutslag konkurrensbegränsning ochmot
diskriminering måste dock bevakas vid införandet stödformerav nya
eller vid ändring gamla. Möjligheten få del statliga medelattav av

i fortsättningenbör knytas till konstnären huvudsakligen har sinvar
verksamhet och till dennes betydelse för svenskt kulturliv. konst-Att

bosatta i Sverige fånärer kan del statligtär kulturstöd obero-som av
nationalitetende kan bidrag till blomstrande mång-ett ettav ses som

kulturellt samhälle.
november 1992I EG direktiv upphovsrättsligt skyddantog ett om

för utlåning respektive uthyrning bl.a. litterära rådandeverk. Detav
svenska bibliotekssystemet med utlåningavgiftsfri och bibliotekser-
sättning till författare m.fl. kan enligt i Kulturdepartementets bedöm-
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skulle dock kunnaavgiftsbeläggningoförändrat.behållas Enning
Enligt direktivetuthyrning.betraktadesnyttjandetinnebära att som

sådana fall.itillförsäkrasförfattarnaskall ensamrätt

EUi EES ocharbetsrättArbetsmiljö och4.5

följer medarbetsmiljö och arbetsrättbeträffandedirektivolikaEU:s
1991922170,EES-propositionen prop.9 tillEES-avtalet. bilagaI
EES-avtaletsberöravsnittfinnsbifallit,Riksdagenvilken ett som

områden.dessabl.a.konsekvenser
minimi-på arbetsplatsenförhållanden ärEES-regler rörDe som

vadkravinförastår fritt änsträngaredetdirektiv, dvs. attparterna
de aktu-gällerEU-direktiv. När detmotsvarandefastställs i tresom

några särskildalagstiftning dessasvenskuppfyllerdirektivenella utan
lagstiftningsåtgärder.

påverkaskulturområdetKulturrådet kunnat konstaterahar inte att
börsådant detEU-anslutning sätteller attEES-avtalet ettav enav

demarbetsrättarbetsmiljö och utöveråtgärder inomföranleda som
EES-propositionen.ibeskrivsgenerellt

ligga iavseendenvissamedieområdet det ikanochkultur-För
från vadavvikelserintressearbetsgivares göraochbåde anställdas att

arbetsmarknaden.gällernormaltsom
organisa-starkatraditionarbetsmarknaden harsvenskaDen aven
på såvälarbetsmarknadendelmycketsamlartioner stor avensom

konstnärsorganisa-svenskaarbetstagarsidan. Dearbetsgivar- som
motsvarighetersinaställningstarkaregenerellt änåtnjutertionerna en

deltarNorden,övrigailiksom representanterpå Här,kontinenten.
kulturpoli-utformningenaktivt ikonstnärsorganisationernafrån av

tiken.
angloamerikansktsärskilt i deutanför Norden,Avtalstraditionen

ochProducenterockså här.äninfluerade ärrättssystemen, en annan
frånrättigheternahuvuddelenoftadär upp-arrangörer övertar av

gåriskerarkonstnärernaenskildade attvilket görhovsmännen att
behållna upphovs-deinkomstmöjligheterdevissamiste somavom

erbjuder.befogenheternarättsliga
eventuell EU-integra-ochEES-avtaletsamband mediharDet en

skalltraditionenangloamerikanskadenframförtstion över attoro
böravseende. Deti dettastrukturensvenskapåverka denkomma att
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emellertid i detta ihågkommassammanhang den marknadenstörreatt
kan kompensera eventuella förluster detta slag.av

Skillnaderna mellan de konstnärligt yrkesverksamma ärsom egen-
företagare och dem anställda betydandeär blandär isom annat
skattehänseende. Indirekt kan arbetskraftens fria rörlighet innebära

det ställs krav avseende inkomstbeskattningensatt utformning.nya

4.6 Nya krav och möjligheter den friagenom
rörligheten

Sverige redan EES-avtalet tillgång till EU:s inre marknad.ges genom
Innebörden den fria rörligheten för och tjänsterav personer, varor
har dock olika innebörd för de olika konstnärligt verk-grupperna av

Yrkesgrupper inte språkethar bärande uttrycks-samma. som som
medel kommer beröras den fria rörligheten. flestaDeatt mest av

från kulturlivet förhåller sig kulturrådetsenligtrepresentanterna
enkät, Kulturrådetredovisad i Nr 2-3 l993:EG kulturfrågoma,och i
grunden positiva till fri europeisk arbetsmarknad och betonar deen
ökade möjligheter därigenom erbjuds.som

Inom EU arbetsmarknadspolitikenär del socialpolitiken ochen av
i första hand nationell angelägenhet. De direkta effek-rentses som en

EES-avtalet för arbetsmarknadspolitikenterna begränsade.är Denav
har sökt arbete i sitt hemland under fyra veckor och däreftersom

söker arbete i avtalsslutande land har möjlighet underannat att tre
månader med sig sin arbetslöshetsersättning från hemlandetta och
söka arbete i land.annat

friEn arbetsmarknad innebär för konstnärer liksom för andra
yrkesgrupper ökad möjlighet få uppdrag och arbete utanföratt
Sverige. Fri rörlighet torde bättre förutsättningaräven utgöra för
ökat internationellt gästspelsutbyte. En fri arbetsmarknad kommer att
förenkla administration och rutiner vad det gäller turnéverksamhet
för sceniskt arbete vilket kan till fördel för artis-ävenantagas vara
terna.

Ökad rörlighet kan möjligen leda till allt arbetsmarknadträngreen
för de i Sverige bosatta konstnärerna Det kan tänkas få mindre gynn-

effekter det mått anställningstrygghet finns församma av som
konstnärligt verksamma i Sverige.
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institutionernasamhällsägdavid definnsanställningfastaDen som
såvälförmöjlighetermarknadensinrerelativt unik. DenSverigei är

kannationsgränsernasigarbetskraft överröraproducenter attsom
övriga Väst-förhållandena itillanpassningkravtill ökadeleda en

europa.
modellensvenskadenosäkertKulturrådet detbedömer omsom

Denutländska artister.lockalåg kommerlöntrygghetmed attmen
orkestermusikerförhållandevis liten. För ärmarknadensvenska är

musikerUtländskaså betydande.anställningsvillkoriskillnadernainte
Även iorkestrar.i svenskaredanfrån finnsösthuvudsakligen

nationali-för andragradi högi dagbalettkåren finns representanter
teter.

året bildatsgångnadetunderkulturdelegation harPå AMS en
konstnärsorgani-frånmedtillsammans representanterarbetsgrupp

informationservice ochvilkendiskuteratbl.a. harsationerna som
i denverksammakonstnärligterbjudaKultur börArbetsförmedlingen

angelägetdetEnligt arbetsgruppen är attsituationen.nyuppkomna
i EES-kulturarbetsförmedlingaroffentligamedkontakternabygga ut

Utland och Europa-Arbetsförmedlingenmedsamarbeteiländerna
påutlandsförmedlingbegränsadfinnsnärvarandeförmedlare. För

konstnär-förmöjligheterbegränsadedärigenomkulturområdet och
Bådeutomlands.arbetstillfälleninformationfåverksammaligt att om

ökade insatserviktenbetonarochTeaterförbundet Danscentrum av
KonsertbyrånsSvenskaFörutomutlandet.artistförmedling iför

svenskafönnedlingar,privatafinns samtutlandsförmedling ett par
utländskaoch agenturer.

språkbundnaickebland defrämstdettidigareSom nämnts är
det gällerNärrörlighet.ökadkan förutse enmangrupperna som

med inter-ikonstnäreroch andramusikersångare, dansare, genrer
lågaförhållandevis löne-på detgrundkannationell repertoar avman

kvalificeradeförlustbefara vissSverigeiläget personer.aven
dock längefinns sedansådan utvecklingtill t.ex.tendensEn en

sig ibefinnerfrån Danmarkoperasångare. Erfarenheternabland som
direkta effektendenemellertidsituation tyderliknande att aven

förbe-dock inteså kanstark. Manbliinte behövermedlemskap
danska.följa denSverige kommeriutvecklingenhållslöst attattanta

påtagliga föreffektermedföraförmodasmarknad kanEn gemensam
förkonkurrensskärptinnebäratänkaskanDenpopmusiken. t.ex.
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svenska artister, erbjudaäven öppningar marknad förmen en ny
mindre välkända artister.

Inom bildkonsten kommer antagligen den fria rörligheten spelaatt
mindre roll, eftersom platsen för verksamhetutövamas under-är av
ordnad betydelse. Det dock möjligtär de denatt genom gemensamma
marknaden kommer få bättre möjligheter till uppdragsverksamhetatt
utomlands. För bildkonstnärer, tecknare och fotografer, kan dock den
fria rörligheten på leda till Ökadsätt konkurrens på densamma
svenska marknaden.

För skådespelare språket begränsningutgör för arbete överen
bådegränserna, vad gäller arbetstillfällen i andra länder och beträf-

fande hotet konkurrens hemmamarknaden. Största effekten förom
denna kan komma inom ñlm- och TV-området,antagas därgrupp
skådespelare och artister kan tänkas beredas ökade möjligheter till
deltagande i utländska Ökadeproduktioner och samproduktioner.
sändningar över gränserna kan möjligen medföra arbetstillfällen.nya

4.7 Kommitténs överväganden och förslag

Värdet och behovet aktivt kulturutbyteett över har vidgränsernaav
flera tillfällen framhållits både regeringen, myndigheter och inteav -
minst konstnärsorganisationerna. Möjligheterna för aktivt ochett-
blomstrande utbyte ökar i takt med den fria rörligheten och nya sam-
arbetsformer inom kulturområdet. Vikten ökade möjligheter förav
Sverige aktivt få del deatt möjligheter sigöppnar kan inteav nya som

framhållas. Utvecklingen allt mångkulturelltnog mot ett mer sam-
hälle ställer ökade krav på kunskap förståelseoch för andra kulturer.
Kulturutbyte över fyllergränserna här viktig funktion i sinyttersten
roll förmedlare olika perspektiv utgångspunkter.ochsom av

Svenska konstnärer alla kategorier har tydligt markerat behovav
delta i det internationella utbytetatt för få impulserav och hävdaatt

sin kvalitet i internationella sammanhang.
ÖsteuropaUtvecklingen i Väst- och de åren har under-senaste

strukit vikten svensk kulturell i helanärvaro Europa. Svenskaav
institutet ökad efterfråganrapporterar presentationer ochom en av
utbyten kontinenten både från utlandsmyndigheter och kulturlivet.
Det vikt förär svenska konstnärer fåstor möjlighetav att mötaatt
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ochinspirerasuttrycksmedel förkulturellaandrakolleger med att
europeiska kulturen.utvecklas i den gemensamma

femårsperioden handlagtunder deninstitutet harSvenska senaste
kulturoinrådet.inom helaantal ärendenmärkbart ökatett

EES-förfria rörlighetenmed densambandl personer genom
konstnärligt verksamma kommerflersannolikt alltavtalet detär att

olikautländska kolleger imedsamarbetamöjlighetererbjudas attatt
sammanhang.

möjlighetpublikensvenskabetydelse denDet attär attstor gesav
andra sektoreri tidfrån andra länderfå närkulturyttringardel enav

utländskaochsamarbetepräglas gränsernaalltmer överi samhället av
till ökadmöjlighetkulturutbytevidgatochinfluenser. utbrettEtt ger

samhällsstruktur vilkettradition och ärandra kulturerskunskap om
fördjupatEttfungerande samarbete.förutsättning för euro-etten

till andraförståelse och hänsynvilja tillförutsättersamarbetepeiskt
förut-ökarkulturutbytevidgatGenomuttryckssätt.perspektiv och ett

sektorerallainomsamarbetevälfungerandesättningarna för avett
samhället.

tillmöjligheternaformellaökadevikt de ettDet störstaär attav
möjligheter.ekonomiskaökadekultursamarbetevidgat motsvaras av

fastslår bety-tillfullostatsmakternaföreslår därförKommittén att
kulturmyndigheternaochkulturutbyteinternationelltdelsen attettav

ändamål.dettamedel förökadetillföres
problemområdenflertalområde finnskulturpolitikensInom ett

gällande isigellerförstärkas görakommerytterligare att sam-som
inne-konstnärernasamarbete. Föreuropeisktfördjupatband med ett

anställda ochmellangränsdragningenfrågandetbär egen-t.ex. om
det gällerdettamedförknippade närsvårigheteroch deföretagare

frågao.dyl. Dettaarbetslöshetsersättning ärbeskattning, somen
bör1993:03 närmareinriktning KukulturpolitikensKommittén om

kulturpolitiken.utvärderingi sinbelysa av
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5 Kulturmyndigheter, ocharrangörer
andra förmedlare

5.1 Inledning

Under denna kapitelrubrik behandlar utredningen översiktligt regel-
verk och organisation på antal betydelsefulla områden.ett Det ligger i
sakens framställningen i alltnatur väsentligtatt är beskrivande. Något
särskilt avsnitt med förslag sig därför inte motiveratter i detta kapitel

övervägande berör sådana strukturersom antingenpermanenta som
påverkas endast marginellt pågående eller väntade förändringarav
eller bestämda internationellaär åtaganden.som I de enskildaav
avsnitten framläggs emellertid vissa förslag.

5.2 Statliga insatser för internationellt kulturutbyte
Den fria rörligheten för tjänster och kapital mellanvaror, personer,
medlemsstaterna inom för EES-avtalet kommer förramen arrangö-

kulturevenemang liksom för konstnärernarerna haav de störstaatt
effekterna inom de kulturområden inte har språket bärandesom som
uttrycksmedel. Arrangörerna kan på enklare få tillgångsätt till artis-

olika nationalitet vilketter kan skapa intressanta föreställningarav
och kulturella i denmöten reguljäraäven programverksamheten. De
höga kostnader, alltid förknippadeär med kulturutbytesom över
gränserna, betyder dock det i framtidenäven främstatt tillgängligaär

i vilkenavgör utsträckning internationelltresurser kultursam-som
arbete förverkligas.

Statliga medel för internationellt kulturutbyte till frånoch Sverige
anslås i första hand från Kulturdepartementet och Utrikesdepartemen-

ibland i form specialdestineradetet, anslag till vissa uppgifter.av
Svenska institutet, Statens kulturråd och SIDA Styrelsen för Inter-
nationell utveckling stöder internationellt kulturutbyte del i sinsom
reguljära verksamhet. Bidrag till enskilda konstnärer handläggs
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författarfond. olikaoch Sveriges DeKonstnärsnämndenfrämst av
beskrivs nedan, det börsärskilda uppgiftermyndigheternas men

både formellt och infor-förekommerpåpekas mellan dessaatt organ
interna-regelbundna överläggningar. Detmellt samarbete genom
kontak-och väl utbyggdakännetecknastionella kulturutbytet näraav

berörda myndigheter.mellanter
samarbete. Somformaliseratförekommervissa regionerFör ett

Östeuropa.Central- ochsamarbete medSverigesexempel kan nämnas
medan Svenskaverksamhet,samordnar dennaUtrikesdepartementet

utbildningssamarbetet,ochför kultur-särskiltinstitutet har ett ansvar
formella kulturrådet.samråd Genomhålls medkulturutbytesfrågori

Östersjöns Gotlandochförfattar-till översättarcentrumstatsbidrag
tillspecialdestinerade anslagKulturdepartementetbidrar även genom

Östersjön. samarbetetiSIDAkringkultursamarbetet är engagerat
Östeuropa folk-stödertvå avseenden, SIDAiCentral- ochmed

hand-utvecklingsprojekt,organisationersenskildarörelsers och samt
katastrofbistånd regionen.tillärendenlägger rörsom

med u-län-kulturutbyteförsamarbete förekommerFormellt även
för kultur-samladehar detBiståndsorganet SIDAderna. ansvaret

Svenskahandläggsu-ländernamedbiståndet kulturutbytetmedan av
mellanöverläggningarFormellaSIDA.uppdraginstitutet av

förutsättning förSIDAkulturrådet, institutet ochSvenska är ut-en
världen.tredjemed länderna ibytesprojekt

också mellanförekommersamarbeteinformelltvälutvecklatEtt
åta-särskildamedmyndigheterkulturrådet ochSvenska institutet,

tillgängligaså utnyttjandetkonstområdenade olikagande inom att av
effekt.kanvärldendelar störstför utbyte med andra geavresurser

förekomma.samfinansieringprojekt kanFör större

Kulturdepartementet

utvecklatökar behovetintegrationsprocesseneuropeiskaDen ettav
gemenskap.kulturellaNordensmarkeringochsamarbete aven

fårkultursamarbeteförverksamhetsbudgetministerrådetsNordiska
från kraftigt ökade1994 resurser.

Östeuropa förförutsättningarockså skapathariUtvecklingen nya
Östersjön. kon-maj 1993 höllsIkringkultursamarbetevidgat enett

Östersjöområdet. Vidikulturministrarnai Stockholm mellanferens
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konferensen betonades vikten öka informations- och kunskaps-attav
utbytet på kulturområdet. Vidare lämnades avsiktsförklaringar om
konkreta insatser inom för kulturprogrammet Baltica.Arsramen

Med Maastrichtöverenskommelsens ikraftträdande har formellen
bas skapats låtaför EES-avtalet omfatta kulturområdet.att även In-
formella samtal har under hösten 1993 förts mellan företrädare för
EFTA:s särskilda arbetsgrupp för kulturfrågor och EG-kommis-
sionen avtalsreglerat samarbete prop. 1993942100 bilaga 12.ettom

Från anslaget Bidrag till utvecklingsverksamhet inom kulturom-
rådet anvisas bidrag för skilda ändamål till organisationer ochm.m.
institutioner kulturområdet till visst internationellt kulturut-samt
byte. Under detta anslag finns flera med internationell anknyt-poster
ning. Det huvudsakliga bidraget till internationellt åter-kulturutbyte
finns under anslagets punkt 4. Bidrag till internationellt kulturutbyte.
För budgetåret 199394 uppgick det till totalt 21,6 miljoner kronorca

vilket 3,7 miljoner kronor anslogs till Statens kulturråd, ochav ca ca
1,6 miljoner kronor till Svenska institutet. Därutöver utgår medel till
nordiskt samarbete i olika former, främst bidrag till Svensk-genom
hemmet Voksenåsen erhållerAS 6,8 miljoner kronor. Bidragsom ca

Östersjönsmed 1,5 miljoner kronor utgår också till författar- och
översättarcentmm prop. 1993941100 bilaga 12.

UD:s informationsbyrå

Informationsverksamheten på utlandsmyndigheterna syftar till att
sprida kännedom det svenska samhället. UD:s inforrnationsbyråom
förfogar de föröver informationsverksamhet och kultur-resurser
utbyte disponeras de svenska beskickningarna utomlands.som av
Utlandsmyndigheterna disponerar själva del påmedlen det sätten av
de bedömer bäst. En del anslaget handhas konto hosvara ettav
Svenska institutet med vilka utlandsmyndigheterna har fortlöpandeen
samverkan angående informations- och kulturprojekt.

Lönade utlandsmyndigheters informationsanslag uppgick för bud-
getåret 199394 till totalt 6787 000 kronor.

För kultur- och informationsprojekt uppkommer under bud-som
getåret och bedöms intressanta och angelägna kan samtligasom ut-
landsmyndigheter ansöka frånanslag informationsbyrånsextraom
s.k. centrala medel.
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Svenska institutet

kulturutbytetuppgift stimulera övertillinstitutet harSvenska att
verksamma,konstnärligtservice tillstöd ochgränserna orga-genom

stöderochInstitutet informerarinstitutioner.ochnisationer presen-
konstområden. Svenskalinom allai utlandetsvensk kulturtation av

ochtill projektingår bidraguppgift delsinstitutets att personer,ge
projekt.genomförandetmed störresjälva arbetaäven att avmen

Översynen Bilder DsSvenskaverksamhet,institutetsSvenskaav
kulturområ-internationellainom detarbetetkonstaterar1993:72 att

l belåtenhet. Ambitionen ärinstansersalla berördatilldet fungerar
förförutsättningarbättreoch skapabåde verksamhetenutökadock att1l kraftigt ökathandlagtåren institutetfem harUnder de ettden. senaste

kulturområdet.inom helaärendenantal
projektkontaktfrämjandetillekonomiskt stödfördelningGenom av
musik,och dans,områden utställningar,alla kulturensinom teater-
i desskulturlivetbistår det svenskainstitutetlitteratur-film och

kontakter.internationella
få med interna-hjälpinstitutetkanEnskilda konstnärer genom

i ländernätverktillgång utbretttillkontakter,tionella ettgenomj ochstatligaockså med andrasamverkarInstitutetvärlden över.
innehåll i kulturpresenta-gällerdetkulturinstitutionerregionala när

tioner.
erfaren-gästspel ochtillbidragekonomiskainstitutetSvenska ger

verk-dansområdet. institutetsIochmusik-,hetsutbyte inom teater-
iskönlitteratursvenskutgivningstöd tillingårsamhet även att avge

utländskaochtill svenskauppehållsbidragochutlandet, samt ge rese-
författare och översättare.

svensk filmkännedomochkunskapspridaFör arrangeraratt om
svenskförmedlarutomlands. De ävenfilmveckorsvenskainstitutet

kortfilmkonstnärligdokumentärfilm ochinformationsfilm,spelfilm,
utlandsmyndigheterpå beställningvisningaricke-kommersiellatill av
utställningsområdetochkonst-utlandet.filmfestivaler i Inomeller

svensktutställningarproduktionochcirkulationbedrivs sam-omav
utställningar ivisningarbidrag till ut-kulturliv,hälls- och samt av

produktioningår störreverksamhetinstitutets ävenlandet. I av
kulturyttringarinnehåller formerolikafestivalerprojekt och avsom

institutioner.och andrautlandsmyndighetermedsamarbetei
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Svenska institutets kulturutbyte 199293

Kostnader i tkr 0 500 1000 1500 2000 2500

Litteratur

i ITeater och dans

Musik

Tvärkulturella inkl.
Sverigeveckor dyl.o.

1617Utställningar

Film 2130

Tabellen Svenska institutets löpande utbytet exklusive deavser sär-
skilda Östeuropa.satsningar i u-ländemagörs och isom

Svenska institutets huvudanslag för den grundläggande informa-
tions- och kulturutbytesverksamheten i hela världen har ökat från
47,3 miljoner kronor 198788 till 64,7 miljoner kronor 199394.
Detta innebär anslagsutveckling lägre inflationenär än underen som

period. Institutets särskilda anslag och uppdrag församma special-
destinerade ändamål har dock ökat. Svenska institutet har sedan länge
haft särskilt för kultur-ett och utbildningssamarbete med län-ansvar

Östeuropa.derna i Central- och Inom för regeringens östsam-ramen
arbete har institutets uppgifter väsentligt utökats. Fr.o.m. budgetåret
199293 finns speciell anslagspost för institutets Samarbetsprogramen
med detta område. deAv 30 miljoner kronor anvisades försom
Svenska institutets verksamhet för detta ändamål under 199293 har 5
miljoner kronor för insatser på kulturens område,avsatts medan
återstående belopp har påprojekt utbildnings och forsknings-avsett
området. ÖstersjöområdetInstitutet bistår i första hand länderna i

kunskapsöverföring och personutbyte. För kulturutbytetgenom med
Östeuropa finns formellt samarbete mellan Svenska institutetett och
kulturrådet.
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medför kulturutbytetuppdrag SIDAinstitutetSvenska avsvarar
u-länderna harverksamhetInstitutetsu-länderna. gentemot genom

de sistamarkant underökatuppdrag,såväl anslagbiståndsmedel, som
kontakternautvecklaförarbetaråren. Institutetfem att

för presentationerochtredje världenkulturområdet med avansvarar
ingår ekono-verksamhetenled iSverige. Somikulturu-ländernas

svenskasamarbetsprojekt mellanochtill kontaktresormiskt stöd
imotsvarigheteroch dessasorganisationerochkulturinstitutioner

kulturinstitution ellersvensktillhörasökande börvärlden. Detredje
medel föransökaintekanEnskildaorganisation. ompersoner

rättvis fördel-eftersträvarInstitutetu-ländema.medkulturutbyte en
områden ochmellan ämnen.ning

År miljoner kronor6,7institutetSvenskadisponerade199293 ca
Särskildafrånanslag SIDA.u-ländernamedkulturutbyteför genom

förInomförekomma.uppdragsverksamhet kan ävenförmedel ramen
åretunder deharu-länderna noterasmed senastekulturutbytet en

nedgångochLatinamerikamedkulturutbytetökning enav
u-landsregioner iövrigamed stortmedan utbytetAfrika,beträffande

kännetecknasu-ländernamed ettKulturutbytetkonstant. avärsett
kulturrådet.ochinstitutetSvenskamellan SIDA,samarbetenära

u-ländemamedkulturutbyteSvenska institutets

50403020100

18OrdLitteratur

TonMusik

dansScenTeater,

Bildkonst

Film

fördeladeProjektbidrag5Tvärkultur bidragämnesområdenantal
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Budgetåret 199091 fick Svenska institutet från UD detöverta ope-
rativa för samarbetet med utlandsmyndighetemaansvaret i informa-
tions- och kulturutbytesfrågor. Kontakterna med UD och utlands-
myndigheterna spelar väsentlig roll i Svenska institutets kultur-en
utbytesverksamhet, och i sin anslagsframställning för 199394-
l99596 efterfrågar institutet utveckling dialogen med utlands-en av
myndigheterna. De informella kontakterna spelar betydande rollen

det gäller planeringnär olika projekt.av
För kulturutbytesverksamhet Svenska institutetsär totala bud-ren

19 miljoner kronor för innevarandeget budgetår. Denca största
delen kulturutbytet genomförs inom för kulturutbytet medav ramen

eller u-länderna.öst- förhållandevisEn mindre de] den totalaav
hänför sig således till världen. SvenskaI Bildersumman resten av

Ds 1993:72 24 diskuteras förändringarna verksamhetens regio-s. av
nala fördelning. En stark tyngdpunktsförskjutning Central- ochmot
Östeuropa har och arbetetägt med inriktning u-länderna harrurn mot
ökat markant sedan början 1980-talet. Trots alla intentionerav att
prioritera informations- och kulturutbyte med Västeuropa har de ned-
skärningar just kommitägt drabba verksamheten i dennaattsom rum
del världen. Det sammanlagda anslaget för kulturutbyte med Väst-av

och Nordamerika förnärvarandeär endast fyra miljonereuropa
kronor.

Svenska institutets kulturutbyte 199293

Kostnaderi tkr

6 729 5 596

Övriga världen

ÖsteuropaEI

I U-länder
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fastslås samtidigtverksamhetinstitutetsSvenskaI attöversynen av
svårarefått alltinstitutettotalt ökat harverksamheten att ut-settsom

det börSammanfattningsvis anförsprimärfunktioner.föra sina att
och informa-inom kultur-verksamhetentillangeläget attatt sevara

förstärks. Med deförsvagastionsområdet ytterligareinte utan snarare
kultur-informations- ochförfinnsblygsammarelativt somresurser

kravkan deinstitutet inte längre mötautbyte riskenär attstorannars
ställs.som

kulturutbyteerhåller förinstitutetanslagsärskildaGenom de som
Öst- ickeharu-ländernaCentraleuropaochimed länder samt en

ländermed dessautbyte ägtmedel förförstärkningobetydlig rum.av
världenövrigamedkulturutbytetförharDäremot ur-resurserna

detsamarbete störstaeuropeisktfördjupat ärtidholkats. I avaven
försvagasvidareinteikulturutbyte Västeuropaförvikt att resurserna

områdedettaföreslår därförKommitténförstärks. attutan snarare
framtiden.prioritet ihögges en

kulturrådStatens

statligaärendenhandläggauppgifttillkulturråd harStatens att om
tioårs-under denharStatenverksamhet. senastekulturellbidrag till
mindrebetydligtibidragsgivning, docknågot sinökatreelltperioden

dedelenför den störstakommunernautsträckning än avsom svarar
ingåruppgiftkulturrådetsdel iSom attkulturutgifterna.offentliga

tillbidragformikulturutbyteinternationelltförmedelfördela av
friaochorganisationerinstitutioner, grupper.

försärskiltkulturrådets anslagbudgetåret 199293 avsettFör var
års anslag för199394miljoner,3,7kulturutbyteinternationellt ca

punkt 4 iunderåterfinnsanslagoförändrat. Dettaändamål varsamma
kultur-inomutvecklingsverksamhettillBidragKulturdepartementets

kulturutbyteinternationelltförmedelKulturrådets särskildaområdet.
följadeåren utvecklatsunder de sett:har senaste
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Kulturrådets särskilda medel för bidrag till internationellt
kulturutbyte, miljoner kronor

El Löp. priser 1992:100

l 98990

199091

199192

199293

Kulturrådet disponerar 18,2även miljoner kronor för utveck-ca
lingsverksamhet under anslaget B Förutom de särskilda medlen för
internationellt kulturutbyte används del medlen för utvecklings-en av
verksamhet till bidrag till verksamhet med internationell anknytning,

verksamhetsbidrag tillt.ex. svenska sektioner internationellaav orga-
nisationer. Enligt beräkningar anslås sammanlagt 6,7 miljoner frånca
kulturrådet för verksamhet med internationell anknytning.

För budgetåret 199293 beviljade kulturrådet sammanlagt 172 bi-
drag med internationell anknytning, totalt uppgick till nämndasom
6,7 miljoner kronor. Därutöver kan det dock ha förekommit verk-
samhet med internationell anknytning inom för institutionersramen
och organisationers vanliga verksamhetsmedel inte särskiltsom no-

och därförterats, inte ingår i denna redovisning.
Som tidigarenämnts förekommer formaliserat samarbeteett

mellan kulturrådet, Svenska institutet och SIDA frågai kultur-om
Öst-utbytet med u-länderna och och Centraleuropa. Mer informella

överläggningar samrådoch bidragsgivning för projekt i andraom
regioner förekommer inom alla områden.

Inom och dansområdet harteater kulturrådet för bidrag tillsvarat
ochteater- dansgruppers utlandsturnéer och deltagande i interna-
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frånerhålla bidragprojekt kankostsammafestivaler. Mertionella
kulturrådet.både institutet ochSvenska

ochinstitutetmellan Svenskamusikområdet samarbetetharInom
särskildadenutvecklad formfåttkulturrådet sam-genommeren

1970-bildades i slutetutlandetmusik irådsgrupp svenskför avsom
ochstödärendeninkomnaSamrådsgruppen diskuterartalet. samar-

Kulturrådet stöderutlandet.medinformationsutbytebetsprojekt samt
internationelladeltagandeiochturnéermusikgruppersbåde mindre

musikområdet.festivaler
utställningsområdetinomverksamhetinternationellFör svarar

utlandetprojekt iandraochutställningartillkulturrådet bidragför
inomorganisationerinternationellasektionersvenskatill om-samt av

med inter-biblioteksområdet bidragkanInom ochrådet.
fes-internationelladeltagande ierhållas förbl.a.anknytningnationell

verksamhetsbid-i formseminarier,ochkonferensertivaler, samt av
internationellmedverksamhettillbidragKulturrådets beviljaderag.

konstområde följande sätt:sigfördelade199293anknytning per

ändamål;internationella199293 tillbeviljade bidragkulturrådetAv
konstamrådeefterbeloppsumma

25002000150010005000Tkr
1.428000Konst, museer,

utställningar
ochLitteratur

bibliotek

Musik

ochdansTeater

Tvärkulturellt,
övrigt

199394-199596anslagsframställning attiKulturrådet sinbetonar
gästspelmöjlighetökadberedasSverige böri attpubliken genom

Även verk-konstnärligtkonsten.kulturerfrämmandemöta genom
möj-beredasde börsamtidigtutifrån,impulserbehöver somsamma

inter-Kulturrådets tillbidragpublik.internationelllighet mötaatt en
Sverigegästspel iutländskadelenändamål tillnationella störstaavser

organisationerinternationellasektionersvenskatillbidragoch av
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inom kulturområdet. fördelning verksamhetenI landregionaven per
således verksamheten i de flesta fall i Sverige.äger rum

kulturrådetAv beviljade bidrag 199293 med internationell
anknytning Summa bidragsbelopp

Tkr 1500 2000 2500 30000 500 1000 3500 4000

Sverige
9242 628ÖvrigaNorden

Västeuropa 299186l
Östeuropa 806472

Övrigavärlden 385000

Ospec 29000

Ofördelbart H ElAnknytningtill Bidragtill verksamhet
internationellt landländer utomlands

SIDA

Biståndsorganet SIDA kan räknas till de statliga arrangörerna av
internationellt kulturutbyte. kulturbiståndet bådeSedan 1985 har ökat
i anslag och antalet projekt, och kultursamarbetet med u-länderna

idag självklar del biståndet.det svenska Valetutgör stöd-en av av
måsteinsatser liksom områdeninom andra för biståndet pågrundas

biståndspolitiskade målen. stårFör kulturinsatsema demokratimâlet i
Syftet mångfaldenstödja och denär demokratiskacentrum. att pro-

Särskild tonvikt läggs på stöd till fria Bidrag tillcessen. grupper. ges
och bevarande, konst och konsthantverk, film, litte-museer teater,

och bibliotek, musik och massmedia.ratur
SIDA har det samlade för allt kultursamarbete med u-län-ansvaret

derna. bestårKultursamarbetet två delar, dels det tidigare nämndaav
kulturutbytet med u-länderna handläggs Svenska institutet,som av
dels det kultur- och massmediabistånd Mål-handläggs SIDA.som av
sättningen biståndför kulturområdet hjälpa mottagarlandetär att

bättre tillvarata och utveckla sitt kulturarv, främja deltagande iatt
kulturlivet och konstnärligt nyskapande.uppmuntra
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Kulturbiståndet mindre den totalaänrepresenterar procent aven
biståndsbudgeten. Från kulturstödsanslaget Kultur och Massmedia an-

budgetåretför 199293.slogs knappt 28 miljoner kronor Medel till
kulturbistånd frånkan komma andra anslag. Den totalaäven summan

kulturbistånd uppgick till miljonerför 199293 53 kronor.överstrax
kulturbiståndet går Afrika,Ungefär hälften till länder i medan denav
mellan projekt i Asien och Latinamerikaandra halvan delas

generelltEkonomiskt stöd till kulturella projekt utfärdas detutöver
Kulturinsatser förekommer dockbilaterala samarbetet. ävennumera

fråninom programländers ramanslag. Stödet SIDA inte begränsatär
så det i Afrika och Asientill de kallade programländema, även om

huvudsakligen till dessa. princip gäller stöd kankoncentrerat Iär att
u-länder.till alla

Även kanökar antalet kulturinsatser. Häri andra SIDA-program
hälsobyrån och kvinnoen-upplysningskampanjer inomnämnast.ex.

byråockså för samverkanallt vanligare SIDA:sheten. Det blir att
bidrag tillorganisationer beviljar ansökningarmed enskilda om

kulturprojekt i u-ländema.

Riksantikvarieämbetet

innefattar främstinternationella verksamhetRiksantikvarieämbetets
seminarier inomkonferenser ochoch deltagande ierfarenhetsutbyte

Europarådet, ICOMOS InternationalUNESCO,för bl.a.ramen
Council ofInternationaland Sites och ICOMCouncil of Monuments

förbudgetåret kostnaderna den199394 beräknasUnderMuseums.
miljoner kronor varavverksamheten till 2,5internationella enca

verksamheter.finansiering vissamiljon kronor är extern av
Europarådets Kultur-finns iRiksantikvarieämbetet representerat

sammanhållandepådär tagit sigSverige hararvskommitté, och en
Europeiskakampanjen Dengenomförandetoch stöttande roll i av

Bronsåldem.
till UNESCO:s Världsarvs-varit anslutethar SverigeSedan 1984

År påinförande världs-föranmäldes 8 objekt1988konvention.
jämbruk ochEngelsbergsDrottningholm,arvslistan. demTre av -

påBirkaHovgården tagits listan.har upp-
samarbetsorganisationernainternationellamedverkan i deFörutom
nordiskt samarbete, fleraaktivt iRiksantikvarieämbetetdeltar även
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projekt i de baltiska i arkeologiska biståndsprojektstaterna, samt
finansierade SAREC Styrelsen för u-landsforskning.av

internationelltEtt samarbete för hejda import illegaltatt av expor-
terade kulturföremål och för återlämna sådana föremål pågåratt
sedan länge. Både UNESCO och Europarådet har drivit frågor.dessa

Enligt kap. i5 lagen 1988:950 kulturminnen KMLom m.m.
gäller, med vissa undantag, tillståndsplikt vid utförsel vissa äldreav
kulturföremål. Tillståndsmyndighet Riksantikvarieämbetet,är Statens
konstmuseer, Nordiska Riksarkivet eller Kungliga biblioteket.museet,
Riksantikvarieämbetet ingivningsmyndighetär och har i övrigtäven

samordnande roll.en
I artikel 30 i Romfördraget föreskrivs avskaffande kvantitativaav

importrestriktioner mellan medlemsstaterna inte föreskrivs.annatom
I artikel 36 i tillåtsfördraget dock undantag från bestämmelserna i
vissa avseenden. Medlemsländerna tillåts därmed upprätthålla förbud
och restriktioner avseende import, och transitering moti-export som

hänsyn till bl.a. skydd nationella skatter konstnärligt,veras av av av
historiskt eller arkeologiskt Sådanavärde. förbud eller restriktioner
får dock inte användas medel för diskriminering eller förtäcktsom
begränsning handeln mellan medlemsländerna.av

De flesta länder har regler inskränker kultur-exportensom av
föremål i syfte hindra utförsel föremål betraktasatt vik-av som som
tiga delar deras kulturarv. En inte obetydlig mängd kulturföremålav

Östeuropafrån och Medelhavsländema stjäls dock och smugglas till
Västeuropas, USA:s eller Japans konst- och antikvitetsmarknader.

Inför avvecklandet gränskontrollen inom för EG:s inreav ramen
marknad Kommissionen 1989 initiativ tilltog diskussion mellanen
medlemsländerna åtgärderlämpliga för bevarandet national-om av

I diskussionen förekom däriblandolikaarvet. möjligheter, gemen-
kontroller vid Gemenskapens Pågränser. grundsamma med-yttre av

lemsstaternas olika tradition i fråga restriktioner prägladesom
diskussionerna åtskilliga meningsmotsättningar. Ministerrådetav
fattade slutligen beslut regler området.om nya

Reglerna består dels förordning EEG 391192 utför-av en nr om
sel kulturföremål, dels direktiv 937EEG återlämnandeettav om

kulturföremål olagligt flyttats från medlemslands område.av ettsom
Med kulturföremål bådai författningarna vissa kategorieravses av
lös egendom i bilaga. Det huvudsakligenangetts ärsom en samma
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föremålskategorierVissabådaiföremålslags texterna.upptassom
ålders- och ellerangivnadeendastreglernaomfattas passeratomav

mellan 15 000föremål gäller värdegränsermångaFörvärdegränser.
000 kro-000-1,3501358,9 SEK,ECUECU, 1150 000och ca

EU-lânderna haskalli bilagankulturföremåldenor. För angessom
exportkontroll vid EU:s gräns.för yttregemensamt systemett

förordningenföreskriverbilaganföremål omfattasdeFör avsom
Utförseltillståndet gällerutförsel dentillstånd för gränsen.över yttre

myndighet i denTillståndet skall utfärdasmedlemsstater.samtligai av
januari 1993 elleriföremålet befann sigdärmedlemsstat annanav

medSamråd skebörflyttats.föremålet harlagligenditmedlemsstat
ifrån. utförselOmkulturföremålet kommerlanddetmyndighet i

till-kankulturföremål medlemsstatenilagstiftningenstrider mot om
stånd vägras.

olagligen harkulturföremålfastslåsdirektivetdetI att somnya
till denna.återlämnasområde skallfrån medlemsstatsavlägsnats en

skallfrån medlemsstatavlägsnats statenföremål olagligenHar enett
med-denföremålet med hjälpåterfådirektivet kunnastödmed avav

påträffats.föremåletdärlemsstat
anknytningsfaktorenda att ettuppställerEG-förordningen som

Frågan till vilkenmedlemsstat.sig ikulturföremål befinner omen
såle-skallMedlemsstaternainte.föremålet berörshörkulturarvstats

andra medlemsstatersomfattasföremålsådanades prövaäven avsom
den gränsen.regler vid över yttreexport

kulturföremålprincipenexportförbudet bärssvenska attDet upp av
Sådanaförbli i landet.skallvårt kulturarvbetydelse förhar storsom

Swrige, ellerframställda isvenskakulturföremål antingenkan vara
föremålföremål dvs.utländskaellersvensklandi somannat av en
fnmställda ioch1840Sverige före ärkommit tillhakan somantas

svensk.land änannat enannanav
med iinteEU-regler finnsomfattasföremålstyperMånga avsom

utförselalltså skyddsaknarochkulturminneslagensvenska motden
måste organiseraSverigebl.a.medförsvensk Detenligt rätt. att en

kultur-föremål. delar detVäsentligasådanatillståndsprövning för av
åomfattaskulturminneslagensvenskaenligt denskyddhararv som

EU-bilaganområde eftersompå dettareglerEU:ssidan inteandra av
skulpturkonstochbild-för bl.a.så värdegränser samthögahar

konsthantverk.ochmöbler
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EU:s skyddsregler kompensatoriskaär dvs. avsedda tjänaär att som
säkerhet vid sidan denextra nationella lagstiftningen.en av

Att medlemsländerna kan behålla exportregler torde dock inteegna
betyda oinskränkt suveränitet. EU-domstolen kan pröva han-ettom
delshinder motiverat förär föremål karaktär nationalskattett vars av
ifrågasätts. Det torde inte kunna uteslutas allmogevävnadatt t.ex. en
eller möbel omfattas KML, inte unik ellerär säljsen som av men som
för lågt pris, kan komma underkännasett nationalskatt. Hit-att som
tills torde dock inte domstolen ha avgjort några fall där national-
skattebegreppet har ställts under prövning.

Frågan utförsel återlämnandeoch kulturföremål avslutadärom av
i EU-förhandlingama och det klart någonär ändring denatt av
svenska lagstiftningen inte kommer behöva ske. Resultatet tvåbliratt
parallella regelsystem.

Riksarkivet

Arkiv knutna till statsmakten har funnits i Sverige sedan medeltidens
kanslier. Utbyggnad förvaltningen såledde småningom till etable-av
rande Riksarkivet år 1618.av

Det svenska offentliga arkivväsendet således mycketär gammalt
liknar organisatoriskt i all väsentlighet arkivsystemen imen jämför-

bara länder. Speciellt för det svenska offentliga arkivväsendet dockär
tillgången till allmänna handlingar vilket följer offentlighetsprin-av
cipen. Handlingarna behandlas enligt regelsystem oavsettsamma om
de överlämnats till arkivmyndighet eller finns kvar hos denen
arkivbildande myndigheten.

I andra länder gäller olika regler beroende på handlingenom
överlämnats till arkivinstitution eller inte. Grundsatsen offent-en om
lighet i förvaltning och rättsskipning har i Sverige erkänts och tilläm-

sedan lång tid. Rättenpats del allmänna handlingar haratt sedanta av
den första tryckfrihetsförordningen 1766 reglerats tillsammans med
den egentliga tryckfriheten. Varje svensk medborgare har grund-en
lagsfást del allmännarätt handlingar. Vissaatt ta allmänna ellerav en-
skilda intressen kan dock så viktiga uppgifter berör dessaattvara som
intressen inte bör allmänt tillgängliga. Inskränkningarna specifi-vara

i sekretesslagennärmare eller lag till vilkenceras sekretess-annan
lagen hänvisar.
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inom EU:solikasekretessochoffentlighetför utPrinciper ser
påkravställer ingaUnioneninstitutioner. attoch dessmedlemsländer

får denmedlemsland havarjeharmoniseras,regler skalldessa utan
Offentlighets-landet.förhållandet i detbästlagstiftning passarsom

vidförhandlingsbaricke-fastslagitssvensk delförharprincipen som
Även utvecklingpågårinom EU motmedlemskap.eventuellt enett

beslutsprocessen.ioch insynoffentlighetstörre
funnitsbörjan1900-taletssedanhar ettsektornstatligadenInom

denArkivvården inomarkivförfattningar.komplexutbyggt av
följdtillenhetligtalltmer sättsektorn hanterasoffentliga avett

främstkommun,ochförförfattningar statär gemensammasom
infor-allmändelintressettilltagandeDetarkivlagen. att ta avgenom

arkivbild-ikomplexitetenökademed dentillsammansmation gör
Sverigesalltmer.arkiv ökarvälstruktureradebehovetningen att av

tekniskamed dentillsammans ut-förvaltningstradition harunika
arkivmassandjup ibredd ochuniktrelativtskapat somvecklingen ett

övriga Europa.ihelt sätt äntillgängligsamtidigt annatär ett
medlemsländeruppvisar EU:s storaarkivbildningengällerdetVad

grundargällande i angreppssättsigskillnader görDelikheter. som
förvaltningsstruktur. Riks-ochtraditionolikahuvudsakligensig

arkiv-inomsamarbetetinternationellai detdelaktivtarkivet tar
InternationalICAorganisationendeltagande iväsendet genom

fjärdekonferensförsammanträder vartICAArchives.Council on
och detdiskussionerroundtablehållskonferensernaår, mellan

finnsarkivtjänstemänsvenskadärkommittéersker ilöpande arbetet
samarbete. VartnordisktideltarRiksarkivet ävenrepresenterade.

gång iskervilketarkivdagar, nästanordiskaanordnasårtredje
informellavidriksarkivariernaträffasDäremellan1994.Norge

förekommerarkivtjänstemänochforskaremellanKontaktmöten.
arkivtjänste-Svenskabesök.internationellaochockså utbytegenom

organisa-internationellaförKonsultuppdragföranlitas ävenmän
räkning.tioners

församarbeteinlettmedlemsländer hari EU:s ettRiksarkivariema
ministerråd rekommen-EG:sarkivfrågor, ocholikahanteringen av

under-förtillsättakommissionen att1991 expertgruppderade att en
arkivpolitiksamordnaönskvärtdetutsträckning är atti vilkensöka

förkravväsentligafastställs s.k.bl.a.direktiviEG harrutiner.och
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skrivmaterial. Sverige har sedan länge haft skrivmaterialregler, vilka
har anpassats.nu

Sverige har redan EES-avtalet åtagit sig införliva vissagenom att
Sekretessregler med svensk lagstiftning. Införlivandet måste dock ske
på vårsättett rättssystematik och hänsyn vårtill tradi-som passar tar
tionella offentlighetsprincip. De krav sekretess EU-samarbetesom
ställer emellertid kunna tillgodoses inom för gällandesynes ramen
rätt.

De regler måste införlivas i nationell lagstiftning gäller fram-som
förallt sekretess för rådets och för uppgiftermöten enskilda skallsom
lämna till Kommissionen eller till nationella myndigheter vissasamt
rättsakter fåkan betydelse för principen allmänna hand-som om
lingars offentlighet.

finnsDet internationella överenskommelser och rekommendationer
inom Europarådet och OECD skyddar enskilda vid behandlingsom av
personuppgifter och friadet flödet sådana uppgifter. EG-kom-av
missionen lade i oktober 1992 fram förslag till direktivett nytt som
ministerrådet slutligväntas ställning till under 1994.ta

Enligt förslaget skall medlemsstaterna skydda enskildas rättigheter
och friheter vid behandling personuppgifter och då särskilt derasav

till personligrätt integritet. Det fria flödet personuppgifter mellanav
får emellertid inte begränsasstaterna vad följerutöver desom av

rättsreglerna. Direktivet tillämpligt vadär detgemensamma gäller
både automatisk behandling och manuell behandling av personupp-
gifter.

Datalagsutredningen har i sitt slutbetänkande En datalag,ny
SOU 1993:10 beaktat Kommissionens förslag till direktiv. Utred-
ningens förslag innebär även personuppgifter inteatt allmänärsom
handling får bevaras. Därigenom kan vissa uppgifter frånäven
privata arkiv undantas från gallring, uppgifter har historisktt.ex. som
intresse eller lagras för forskning, dessa intressen väger änom tyngre
den enskildes intresse. frånDet arkivsynpunktär fördelstor atten
privata arkiv förda på ADB-medium föreslås få bevaras.nu
Värdefulla privata arkiv företags- eller föreningsarkiv.är t.ex.

Regeringens utgångspunkt den enskildaär skall tillförsäkrasatt ett
fullgott integritetsskydd i datasamhället. Ett starkt skydd får dock inte
onödigtvis hindra angelägen samhällsutveckling med utnyttjandeen av

teknik. I avvägningen mellan integritetsaspekter och effektivitetny
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förutsätt-beaktas.utvecklingen Eninternationellamåste denäven av
fun-skall kunnainformationsutbytet över gränsernaförningarna att

mottagarlandet finnsidetpå tillfredsställande sätt är attettgera
uppgifter.överfördaspridningobehörigskyddregler mot avgersom

anstå till dessdatalag börbedömningRegeringens är att en ny
integritetsskyddsområdet. UnderställningMinisterrådet tagit

minskastillståndsprövningDatainspektionensbörmellantiden genom
ochbransch-generellautfärdamöjlighetinspektionen attatt ges

1993942116.sektorföreskrifter prop.

internationelladetfördelningRegional5.3 av
kulturutbytet

koncentrerade tillstarktSverigebesökergästspel ärutländskaDe som
konstområdena finns arrangörerolikadeInomstorstadsregionerna.

vilkas regionalaombesörja deningårdetuppdragstatsanslag i attmed
kulturevenemang.spridningen av

förmedling ochförsärskiltharRiksteaternSvenska ett ansvar
svenska ochgästspelochteaterföreställningardistribution avav

RikskonserterSvenskaensembler.ochteaterinstitutionerutländska
regionalförRiksutställningarmusik.internationellförmedlar svarar

insti-utställningar. Dessagästandeochegenproduceradespridning av
behandlas isärskiltkommerverksamhetinternationella atttutioners

konstformerna.de olikaavsnitten om

kulturverksamhetFolkbildningens

folkbildningsorganisationernaKulturverksamheten inom engagerar
såvälkulturinstitutionerna gör,vadallmänhetbredare änofta en

historiskt fyraharfolkbildningSvensk settgeografiskt.socialt som
folk-samverka och sammanvävas:kommittidenmed attsomgrenar

studieförbund.ochfolkhögskolor,föreläsningsföreningar,bibliotek,
folkrörelse,roller:huvudsakligenhar vuxen-Folkbildningen tre som

uppgift,viktigKulturverksamheten ärkulturbärare.ochutbildare en
ochutvecklingpersonligtillinkörsportverksamheten är ny-en

svenskmellankulturutbyteförockså instrumentochskapande är ett
kultur.och annan
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En del amatörverksamheten inom kulturområdetstor bedrivsav
inom för studiecirklar och föreläsningsserier. Tillsammansramen
med studiecirklar i estetiska ämnen studieförbundensutgör kultur-
grupperden dominerande formen för amatöraktivitet och förbundens
kulturprogramverksamhet samlar publik ll miljoneröver del-en

Dessa innefattar både körsång,tagare. och konstför-amatörteater
eningar deltagarna möjlighet både upptäcka ochsom ger atten ut-
veckla sina konstnärliga talanger samtidigt det erbjuder arbets-som
tillfällen för kulturarbetare. Omkringstor 400 000en grupp personer
i Sverige utövar 225amatörteater, 000 dansar folkdans, 150 000ca ca
deltar i balett eller modern konstdans, 50 000nära sjunger i kör,
några hundra spelar olika musikinstrument,tusen 600 000nära ut-

bildkonstövar och omkring 800 000 sysslar med konsthantverk. De
flesta dessa verksammaär i studieförbunden. Inte minst barn ochav
ungdom deltar livligt i den omfattande amatörverksamheten.

Inom amatörverksamheten bedrivs kulturutbyte i olika utsträck-
ning. Utbytet genomförs till del vänföreningar istor andragenom
länder, där de olika besöker varandra. En delgrupperna stor t.ex.av
det utbredda internationella körsamarbetet bedrivs detta sätt.

Folkhögskoloma erbjuder också utbildningsmöjligheter inom kul-
turområdet för den inte får plats inomstora den begränsa-grupp som

Ävende konstnärliga högskoleutbildningen. inom detta område före-
kommer utbyte. En inte oansenlig del folkhögskolestudentemaav
härstammar också från andra länder vilket bidrar till impulser från
andra kulturer.

Studieförbund och folkhögskolor har under de åren inten-senaste
sifierat sina samhälls- språkstudieroch med europainriktning, och
organiserat omfattande studiekampanj inför folkomröstningenen om
den europeiska integrationen.

Svensk folkbildning har i sitt internationella arbete haft ambitionen
med sin bildningssynatt och organisationserfarenhet stödja demo-en

kratisk utveckling och aktivgöra insats för människor i andra län-en
der. Inom Norden har studieförbund och folkhögskolor utvecklatett
samarbete stöds bidrag från Nordiska ministerrådet.som genom

Vid början verksamhetsåret överfördes delar den intematio-av av
nella verksamheten till Folkbildningsrådet Folkbildningsförbundet,
Rörelsefolkhögskolomas intresseorganisation, Landstingsförbundet. I
samband med detta rådetövertog det svenska medlemskapet i ICAE
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EBAE EuropeanEducation ochför AdultCouncilInternational
NordiskaAdult också med i NFRRådetEducation. ärofBureau

bådegällerverksamhetinternationellaRådetsfolkhögskolerådet. att
iför arbetetstimulansutomlands ochSverigeföreträda att vara en

bedrivsEBAEfolkhögskolor. Inomstudieförbund ochsvenska en
folkbild-vuxenutbildning,främjai syfteverksamhetomfattande att
påverkamöjligheternaförbättraFöri attkultur Europa.ning och att

Bryssel.ikontoretablerathar EBAEolikaEU:s ettorgan

ungdomochför barnutbyteInternationellt

ocksåförekommerungdomsutbyteoch t.ex.Internationellt barn-
VillagesInternational SummerChildrensCISVförinom ramen

fredsorgani-obundenreligiöstochpolitisktinternationell,vilket är en
reli-ochungdomarbarn, oavsettsammanförsation ras,vuxnasom

gemenskap ochupplevaskalldeförtillhörighetpolitiskgion och att
medUngdomsutbyteochbarn-förståelse. CISV harinternationell

90 länder.omkring
vänskapförståelse ochskapaverksamhet ärmed CISV:sSyftet att

verksamhetskapandekulturer,från skildaungdomarochbarnmellan
självklar kompo-ingår härmusiksång ochdans,drama, ensomsom

internationelltdelta imöjlighetfår deltagarnaPå attdetta sätt ennent.
kulturutbyte.

internationellaanordnauppgifthuvudsakliga ärOrganisationens att
ocksåförekommerverksamhetll-åringar,förbarnbyar annanmen

barn,svenskföddaochinvandrarbarnförsommarläger ung-t.ex.som
l7-18-åringar.förseminarielägerinternationellaochdomsutbyte

SverigeiFolkparkerna

med-165medintresseorganisationSverigei ärFolkparkerna caen
be-miljoner12landet. Närmarehelaspridda personerlemmar över

budgetåretFörkulturellafolkparkemasårligensöker arrangemang.
förkronormiljoner5SverigeiFolkparkernaerhöll199394 ca

kulturverksamhet.
sång, konserter,innehållerkulturverksamhet teater,Folkparkernas

hälftenUngefärgästspel.utländskaorganisationoch även avrevyer
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folkparkema i landet drivs ideellt och saknar förav gästspel.resurser
Folkparkerna i Sverige samarbetar med andraäven organisationer
och myndigheter. Under 1993 arrangerade bl.a. Folk-sommaren
parkema turnén Afrika Afrika med frånstöd SIDA.

Folkparkernas internationella verksamhet har under de årensenare
begränsat sig till enstaka Dessa kan dockevenemang. vara program

innehåller framträdande flera musikgrupper. Huvudsakligensom av
deltar dessa i redan befintliga festivaler eller andra redan etablerade

Marknadsföringen internationella oftaprogram. ärav ettprogram
problem för folkparkema med dessas begränsade nåFör attresurser.

publik försökerstörre Folkparkema i Sverige skapa kontakter meden
befintliga lokala och intresseorganisationer. såIgrupper stor ut-
sträckning möjligt försöker sedan förlägga turnéer till desom man
områden där möjligheter till publikunderlag.ett stortman ser

5.4 Artistförmedling i Sverige

I juli 1993 skedde avreglering förmedling arbetskraft. Det ären av av
tillåtet för privata bolag förmedla arbete inom samtliga yrken.nu att

Arbetsgivaren betalar för dessa tjänster. mångaHur privata förmed-
lingar bildats för artistförmedling finns inga uppgiftersom om.
Någon förändringstörre dock inte ha skett artistförmed-antas
lingsornrådet sedan avregleringen trädde i kraft.

För utländska medborgare fåskall arbetaatt i Sverige krävs nor-
malt arbetstillstånd. Både hos arbetsgivare och arbetstagare finns ett
starkt intresse kulturellt verksamma frånatt utlandetav personer ges
möjlighet arbeta i Sverige. Utländskaatt verksamma inompersoner
kulturområdet erhåller regelmässigt arbetstillstånd. Arbetstagarna

sig imotsätter regel inte utländsk arbetskraft tillåts arbetaatt i landet
eftersom internationellt kulturutbyte tillföra det svenska kul-anses
turklimatet positiva impulser. Medborgare från de nordiska länderna
har tidigare kunnat arbeta i Sverige arbetstillstånd, frånoch ochutan
med januari då1994 EES-avtalet trädde i kraft, kan även medborgare
från Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Liechtenstein,
Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien,

ÖsterrikeTyskland och arbeta i Sverige särskilt arbetstillstånd iutan
Ärmånader. anställningstidentre längre månader måsteän tre man

ansöka uppehållstillstånd hos polisen.om
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artistområdetmusik- ochinom ärarbetstillfällenaMerparten av
arbetstillstånd kultur-också inombeviljasgenerelltochkortvariga,

undan-endast ihandläggningsordning. Det ärförenkladområdet med
ansökanvidarbetsmarknadsprövning görstagsfall omensom

gästspel skautländskaikulturområdet. Deltagarearbetstillstånd inom
inte lämnainvandrarverk behöverarbetstillstånd, Statensha men

kortaregästspeletarbetsmarknadsprövning ärförärendendessa om
månad.än en

invandrar-AMSbemyndigar§§6-74 kap.,1989:547,Enligt SFS
kulturom-inomarbetstillstånd artisterförbeslutfattaverket att om

engagemangsarbetsdagar10högsti Sverigerådet engageratssom
cirkuspersonalförgällersakSammatid.sammanhängandeunder en

gäller förengagemangstid. Det restaurang-ej tivoli sammaoavsett
ikulturarbetsförrnedlingentillanmältsdär platserfallmusiker i de

tid.god
invandrarverketförmöjligtdet attskälsärskildafinns ärOm det

frågadetalltid ske ärRemiss börärendena.remittera om enga-om
såvidaarbetsgivarearrangör,svenskbetalasintedär avgagegemang

kulturutbyte.uppenbartfrågaintedet är om
samrådefterKulturarbetsförmedlingenför attockså möjligtDet är

förremitterasärendensärskildavissainvandrarverket begäramed att
nämndaingår idetidlängreeller även grupper.kortare ovanom

påfrån kravetundantagutlänningsförordningen ävengörsI
m.fl.artisterhörTill dessasärskildaarbetstillstånd för grupper.

månad.Radio högstSverigesanställda enav
artisterutländskamångahursiffrorsäkra överinga somfinnsDet

dockAMS hartuméer.ellergästspelmedsambandiSverigeiarbetat
bevil-invandrarverketarbetstillstånduppgiftersammanställt somom

ungefärliga,dockSiffrornabemyndigande. ärAMSstödmedjat av
ochteknisktbådeuppgifterinnehållakansammanställningen om

ocksåpersondagar ärAntaletyrkesverksammakonstnärligt personer.
omfattarfallvissaividsvårt beräknamycket att somengagemang

timme.endast en
musiker,utländska00010cirkafickbudgetåret 199293Under

arbetstillstånd ikulturområdetinomverksammaandraochartister
ingårländerdeimedborgareingårsiffror ävenSverige. dessa somI
tillberäknaskanpersondagararbetsdagarEES-området. Antaleti

helårsarbeten.600omkringvilket000,120 motsvarar
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Beräknat antal arbetstillståndpersondagar med fördelade sig mellan
olika ländergrupper på följande Som framgår diagrammetsätt. av

Östeuropafrån för hälften.nästansvarar personer

Antalet persondagar för kulturskapare med arbetstillstånd Sverigei
199293 fördelat på ländergrupperstörre

EGEFTA

ÖsteuropaSydamerika Illln-

Afrika mm.

Nordamerika
Asien

Källa: AMS

De flesta arbetstillstånden utfärdas för musiker, framförallt inom
rock- och popmusik. Merparten dessa kortvarigaärav engagemang
med utländska världsartister. Personer arbetstillståndmed inom

stårrestaurangmusiken för 9 % samtliga. Restaurangmusiker harav
dock för det längre arbetsperioder, veckor månader.ellermesta
Restaurangmusikerna för betydande andel i persondagar,svarar en
enligt AMS beräkningar för hela 15-20 % hela kulturområdet.av

Enligt AMS arbetsgrupp har inte någon förändring skettstörre
årunder vad gäller arbetstillstånd.volymen Det totalasenare av an-

talet arbetstillfällen har dock minskat. För kartlägga mångahuratt
artister i Sverige arbetstillståndssiffrordockuppträtt all-som anses

ha relativt felmarginal,mänt eftersom lokala mångaiarrangörerstor
fall artister arbetstillstånd begärs.antas utan attengagera
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skattefrågor5.5

anlita yrkesverk-påverkar benägenhetenkostnaderArrangörernas att
påpekar faktumdetkulturområdet. AMS arbetsgruppinomsamma

anlita konst-arbetsgivareför svenskabilligarebetydligtdet attäratt
ifrån utövande konstnärer bosattautlandetnärligt verksamma än

Sverige.
för-artistskatt.särskild Dettabetalade tidigareSvenska artister en

skatteavdrag ochskall1993. ställeti april Ihållande förändrades
andra.för alla Deskatteinbetalning sättgöras somsomsamma

då enligt tabell ochdrasA-skattesedel. Skattanställda hararbetar som
kanmusikerdel artister och30med %. Enbeskattassidoinkomster

ochdå F-skattesedel be-harföretagare. Debeskattasäven som egna
avgifter.sina socialaochsåledes in sin skattsjälvatalar

där arbeteti det landlagstiftningenregleraspåSkatt inkomst ut-av
Särskildjanuari 1993från medochlagSverige gällerförs. I nyen

1991:591 här-SFSm.fl.artisterutomlands bosattaförinkomstskatt
musiker bo-således för artister ochgällerSkattereglerefter LSI Nya

må-understiger 6Sverigeimedutlandetisatta somengagemang
nader.

bevill-års förordning1908beskattningen ersätterDen omnya
utgick medBevillningsavgiftupphört.harningsavgifter som nu

ochutlandetibosattartisttillföllvad30 % somvarsomsomav
regi. Enkommersielliföreställningoffentlig stormedverkade i en

dehörde bl.a.bevillningsavgiften. Hitfrånbefriade somgrupp var
allenastuppbärahimmel ochnäringsfång under bardriva sitt

ocksåkundeRegeringendylika.ochsåsom musikeravgiftfrivillig
befrielsemedgivafalli vissaomständighetersärskildatill följd av
och väl-utbytekulturelltbevillningsavgift.från Arrangörer av

befriade.ändamål generelltgörande var
skatte-betalarSverigeidendetförordningen utden ärI somnya

artistföretagellerartistidrottsmantillersättning ettpliktig somen
uppgiftDennabetala in skatten.ochredovisaskatteavdrag,ska göra

iutländsk artistFörsåledesåligger arrangörerna. engagerassomen
vederlagersättning ellerkontantutgår annatskattenSverige som

in-skattepliktigaden15 %från Sverige. Skatten äruppbärs av
kanvarifrån avdrag göras.bruttobeskattningLSIkomsten. är en

bo-juridiska ärfysiska ellergällerSkattskyldigheten personer som
inkomstuppbärutlandet ochihemmahöranderespektive somsatta,
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för artistisk verksamhet här i landet. Artist kallas endast den som
Övrigauppträder inför publik. deltagare i gästspel, regissö-ett t.ex.

och tekniker beskattas med 25 enligt% föreskrifter förrer personer
bor utomlands, vilka gäller sedan januari 1992 RSV 442 1.som utg.

Denna skatt handläggs de lokala skattemyndighetema.av
De LSI reglerna tillämpas också för utländska artistföretag ochnya

hemmahörande utanförarrangörer Sverige. dessaFör den skatte-är
pliktiga inkomsten de intäkter inflyter tillställningnärsom en genom-
förs i Sverige eller svenskt fartyg. intäkterDe det normaltett
handlar biljett- och reklamintäkter. Tillär räknasarrangör ävenom
gästande ensembler oftastsom engageras som grupp.

Även i den lagstiftningen finns frånundantag skatteplikt. Per-nya
erhåller fråninkomst frivilliga såsombetalningarsoner som gatu-

musikanter, fortfarande befriade.är Ersättning för kostnader för
nödvändig eller kost och logi betalatstransport, arrangörresa som av

inte heller skattepliktig.är Ersättning i form kontanter tillänannan
värde under l 000 kronor beskattas någrainte, och sociala avgifter
behöver inte betalas. I den lagstiftningen betraktas skattennya som
inkomstskatt, vilket den berörs de olikagör dubbelbeskattnings-att av
avtal Sverige har med andra länder. Generellt gäller densom att om
besökande institutionen utomlands kan betraktas myndighet, dvs.som
helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan den inte beskat-

i Sverige. RSV 520tas
Under årets månaderförsta ll hade 13,5 miljoner kronor betalats

in i skatt enligt de LSI-reglema. Det skattepliktigmotsvararnya en
inkomst på omkring 100 miljoner år,kronor under eller iett grova
drag 700 helårslöner.

Kritik den skatten har frånhörts flera håll. Eftersom denmot nya
inte skiljer frånkorta gästspel längre fungerar denengagemang,
mycket olika för skilda grupper.

AMS påpekararbetsgrupp det lägre skatteavdraget kan leda tillatt
lägre vilket kan leda till och arbetsgivarearrangörer görattgager, en
besparing anlita utländska artister och musiker i stället Förattgenom
dem bosatta i Sverige. Detta främstär problem förettsom anses vara
restaurangmusikerna. Engagemang utländska artister kan dockav
innebära merkostnader formi logi och traktamente, vilket kan be-av

den eventuella besparing arbetsgivaren uppnågränsa kan attgenom
anlita utländsk artist.en
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ensembler,utländska artister ochgästspeldet gäller kortaNär av
för den svenskatill kostnaderökade arrangö-leder skatten däremot

tillfällen till Finansdepar-vid fleraRiksförbund harTeatrarnasren.
skrivelseförarbeten. Ioch dessframfört kritik lagenmottementet en

bestämmel-Riksförbundföreslår1993 Teatrarnasden 24 attmars
tidigare be-detlagenartistföretag utmönstras samt atturserna om

för-inskränkningar ochbibehålls nödvändigamedfrielseinstitutet
så-i skrivelser tillharSvenska ITISvensk Teaterunionändringar. -

understrukit betydelsenkulturministernskatteministemväl attavsom
rimligtteaterlivettill sätt,lagstiftningenden ett mananpassasnya
Sverige igästspel iutländskaarrangerandetframhåller annatatt av

försvåras ytterligare.fall kommer att
lagstift-enligt den nuvarandekanensemblernagästspelandeDe

således betala skattoch börbehandlasningen arrangörer, omensom
intäkter tillfallerprogramintäkter. Dessapå biljett- och15 % som

institutionen iarrangerandedenensemblendock interegel utan
förkostnadernadelbestridaförnyttjar demSverige att en avsom

avtal mellan demerhåller enligtarvodeGästspelsgruppengästspelet.
blir deskattendenResultatetinstitution.arrangerande attoch nyaav

artistskatten.betalablirsvenska arrangörerna atttvungna
TeaterunionSvensk1993,På septemberi arrangeratmöteett av -

gästspels-svenskaflertaletförmedSvensk ITI, representanter
iartistskattendenteaterområdet konstaterades attarrangörer nya

icke-missgynnardeninternationellt utbyte,försvårargradhög att
omfattasinteoftastsomi Västeuropainstitutionella avgrupper

kommersiellaför dentillkommitdendubbelbeskattningsavtal, att
kulturverksamhetsubventioneraddåligt för samtochsektorn passar

merarbetemedförtkostnadervållat ökadeinte bara stortden utanatt
och dansarrangörema.svenskaför de teater-

gästspelutländskaSammanfattningsvis arrangörerna attavanser
kulturutbyte.blomstrandeförhinderskattenden utgör ettettnya

kulturområdet i händelseförskattefråga med relevansEn avannan
Enligt EG:s sjättemervärdeskattefrågan.EU-medlemskap är mer-ett

1992i decemberoch ändratkompletteratvärdeskattedirektiv senast
påVissa tjänsterbeskattas.tjänsterochprincip allaiskall varor

regi.tillhandahålls i offentligdeundantaskulturområdet dockkan om
be-för utredautredninghar tillsattsFinansdepartementet attInom en

Utredningenmervärdeskattelagen.EU-anpassninghovet omavav en
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Kulturmyndigheter, och andra förmedlarearrangörer

teknisk EG-anpassning de indirekta skatterna Fi 1991:09 arbetarav
frågormed samtliga mervärdeskatten, och kommer vidarerörsom

frågan påbehandla entréavgifter.mervärdeskatt Ett betän-att om
kande från vårenutredningen föreligga 1994.väntas

5.6 Slutsatser

Öst-Kommittén finner det tillfredställande kulturutbytet med ochatt
Centraleuropa u-ländema har förstärks och utvecklats under desamt

åren hjälp institutets särskildamed Svenska anslag för dettasenare av
ändamål. Kommittén har dock för övriga värl-noterat att resurserna
den har försvagats. tidI fördjupat europeiskt samarbete detären av

betydelse för kulturutbyte i inteVästeuropastor attav resurserna
vidare urholkas förstärks. Kommittén därförutan attsnarare anser
detta område bör hög prioritet i framtiden.ges

rådandeKommittén den situationenkonstaterar med särskildatt en
artistskattt för artister bosatta i utlandet belastning förutgör en

kortvariga internationella gästspel och därigenomarrangörerna ettav
hinder för vidgat kulturutbyte. Kommittén därför det börett attanser
undersökas möjlighet fråntill befrielse LSI skulle kunna tillom ges
denna gästspel för underlätta för aktivt och levandetyp att ettav
kulturutbyte.

fråganI mervärdeskattefrågans betydelse för entréavgifter tillom
kulturevenemang i händelse EU-medlemskap hänvisas tillett ut-av
redningen teknisk EG-anpassning indirektade skatterna Fiom av
1991:09 med särskild uppgift behandla mervärdeskattefrågor.att





6 områdenKulturens

6.1 Bakgrund

Det internationella kulturella samarbetet mycket omfattande.är For-
mycket varierande. Redogörelsenär nedan grundas redo-merna

visningar det internationella kulturella samarbete finansieratsav som
statliga källor. Eftersom del samarbetet sker statligstorav utanen av

finansiering, inte sammanställningenär komplett. Redogörelsen visar
på bredden och konkretiserar olika punkter samarbetets an.

Svensk kultur få frånkan stöd flera olika håll för visas utanföratt
Sverige. Konstnärer och artister erhållakan stipendier eller andra
personliga bidrag, deras produkter och produktioner kan stöd förges
utrikes presentationer.

Någon exakt bedömning storleken det totala samarbetet ellerav
hur bidrag finns tillgängliga inte möjlig bl.a.stora är göra,av attsom

därför enskilda organisationer och institutioner också stöder detatt
internationella kulturella samarbetet.

statligaDe bidragsgivarna Kultur- och Utrikesdepartementen,är
Konstnärsnämnden, Statens kulturråd, Svenska institutet och SIDA.
Dessas och andra organisationers uppgifter i detta sammanhang- -
har beskrivits kap. 5. försiktigEn beräkning visar svenskattovan
kultur, skildai fonner, visades vid 000 tillfällen1närmare utomlands
utställningar, konserter, dans- och teaterföreställningar etc., under
budgetåret 199293.

Svensk publik utländsk kultur främstmöter i Sverige. Mycket stor
del denna verksamhet sker kommersiella villkor och genomförsav
helt sådanasvenskt statligt stöd. I fall finns heller ingenutan samman-
ställning omfattningen inriktningeneller kontakterna.över Annanav
verksamheten finansieradkan utsändande lands myndigheter,vara av

kommunala myndigheter i Sverige eller privata källor.av av
I uppskattningen de statliga kostnaderna för internationellt kul-av

turellt mångahar i fallsamarbete institutionemas bidrag föregna- -
internationell inte inkluderats. Någraverksamhet institutioner kan
inte för sin internationellakostnaderna dåverksamhet den ärange
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internationella kost-de fall deövrig verksamhet. Iintegrerad ihelt
nedan.dettasärredovisats,naderna har anges

Musik6.2

Inledning

antal radiokanalerökat görFonogramindustrins utveckling samt ett
kom-allra flestavardagen. Deinslag ivanligarealltmusiken till ett

inhemsk ellermusik,medi kontaktså dagligen annatsätt avmer
fåviktdet mötapublikensvenskaden är attFör storavursprung.

och inspe-Både den levandefrån länder.musik andralevandeäven
finansierad medkommersiellt väster-deltillmusikenlade är stor

rimligtsig därförförtecken. Detanglosaxiska attfrämstländska, ter
ochjämviktbättre störreskapatillbidrageroffentliga insatser att

musikområdet.bredd
musikensförutsättning förärMusikaliska gränsernamöten över en

interna-välutvecklathaftMusikområdet alltidharutveckling. ett
ochbåde kompositörerförviktkontaktnät. Dettionellt är storav

fåförfrån kulturerandrapublikochkolleger attmusiker mötaatt
svenskadenkunskapsamtidigt spridautifrån, ochimpulser omnya

musiken.
1980-lite undermycketmusikändamål ökatharstöd tillStatens

landstingmellandelatmusikpolitikför landets ärtalet. stat,Ansvaret
musik-regionalaför denhuvudmänLandstingenkommun. äroch

både gästkonserter,innefattarverksamhet tur-organisationen, vars
konsertverksamhet,stöderutlandsresor. Kommunernaochnéer men

musikskolankommunalamusikområdet denpåutgift ärderas största
musikskolan harkommunalastöd.statligt Denheltbekostas utansom

i helautvecklingmusikkulturensförbetydelseavgörandehaft en
musik-sittutvecklamöjlighetoch ungdombarnlandet. Den attenger

både ochlyssnare utövare.intresse som -som
konsertverk-första handmusikområdet omfattar istöd tillStatens

musikinstitu-statsunderstöddaochstatligabedrivssamhet, avsom
stödStatensfria musikgrupper.ochtill tonkonstnärerstödtioner samt

konst-västerländskautfördaprofessionellttill dengår huvudsakligen
musiken.
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För kammarmusik och orkester finns brett internationellt kon-ett
taktnät. Ett ökat intresse för world music har märkts under senare
år, vilket bl.a. har resulterat i ökning antalet internationellaen av
folkmusikfestivaler. Därigenom goda möjligheter öka denattges
internationella efterfrågan svenska ensembler inom folkmusiken.
Internationella musikfestivaler förekommer i Sverige,även t.ex.
Falun Folkmusikfestival, varigenom publiken i Sverige bereds
möjlighet del folkmusik från andraatt länder.ta Musikfestivalernaav
erbjuder utländskaäven besökare tillfälle få inblick i den svenskaatt
musiktraditionen.

Statliga insatser för internationellt utbyte inom
musikområdet

Enskilda konstnärer, såväl ensembler och gästspelsarrangörer,som
kan ansöka stöd och bidrag för internationellt kulturutbyte frånom en
rad olika myndigheter. Som tidigare förekommernämnts formelltett
samarbete mellan berörda myndigheter det gäller kulturutbytenär

Östeuropamed länderna i Central- och och u-landsutbytet, medan
informella överläggningar sker för projekt i andra delarmer av

världen. Ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna dockär
påtydlig musikområdet.
infonnationsutbyteFör och långsiktig planering musiksatsningarav

utomlands finns särskild musiksamrådsgrupp. I ingåren gruppen
Svenska institutet, kulturrådet, Svenska Rikskonserter, Kungl. Musi-

Svenskkaliska Akademin, Musik, Musikradion UD:s informa-samt
tionsbyrå. Gruppen träffas regelbundet för överläggningar.
Mer omfattande internationella projekt, festivaler och störresom
tuméer, innebär ofta samarbetenära mellan fleraett dessa institu-av
tioner i form betydande bidrag ocheller produktionsansvar.av

Konstnärsnämnden

Enskilda konstnärer söker bidrag för internationell verksamhet hos
Konstnärsnämnden. Nämnden har två arbetsgrupper för musik-
området, arbetsgruppen för upphovsmän och arbetsgruppen för musi-

103



1994: 35SOU

tillbidragamöjlighetharsångare. Arbetsgrupperna attochker en-
internationellt utbyte.förbidragutdelaartistersskilda samtresor

inom00035resebidragutdelades199293Under ett gruppen
resebidragsångare 47musiker ochtillutdeladesTotalttonsättare.

sammanlagt 000 kronor.uppgick till 897vilka
internationelltförbidrag15199293 totaltutdeladesFör tonsättare

Bidrag tillkronor.500171sammanlagttillutbyte avsummaen
utdelas till199293från medoch ävenkankulturutbyteinternationellt

kundeTvå utländska tonsättarei Sverige.besökkonstnärersutländska
år utdelades 27 bi-SammaStockholmGöteborg.besökadetta sätt

vilkamusiker,sångare ochförkulturutbyteinternationelltdrag för
kronor.328 000uppgick till avsummaen

akademienMusikaliskaKungliga

ochtonkonstenfrämjauppgifttillharakademien attMusikaliska
inom detutvecklingenföljaskallAkademin ävenmusiklivet.vårda

främjar deninitiativmusiklivet ochinternationellaoch tasvenska som
musikkulturensvenska . donationererhållit radakademien harMusikaliskaKungliga en

fortbildning.musikstuderandesfrämjaföravseddafrämst att unga
huvudsaki000 ochoch 75000 ärmellan 10varierarStipendierna av-

för sökamedborgarskap krävsSvenskt attutlandet.istudiersedda för
ansökablankettsärskildsökande kanUtländskstipendier.dessa om

ideltarätt att proven.
akademin ävenkanyrkesmusikerochMusikstuderande gesgenom

Paris.iIntemationale des ArtsCitéihyramöjlighet att rum

institutetSvenska

fördelauppdraginstitutetsSvenskaingår i attmusikområdetInom
ochenskilda konstnärer,tillutbyteinternationelltför grupperbidrag

med kon-hjälperbjuderInstitutet ävenkulturutbyte.förarrangörer
utländskainbjudningarförbidragochtaktverksamhet personerav

musikområdet.betydelse förhar storsom
tonsätta-musiker,bistå enskildauppdraghar iinstitutetSvenska att

v-idframträdandekonsertturnéer,tillbidragmedkritikerochre
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festivaler, mästarkurser eller andra pedagogiska uppdrag utomlands.
Bidragen huvudsakligen tillär för täcka resekostnader, de in-att
bjudande förväntas stå förarrangörerna och uppehälle. Inomgage
musikområdet utdelas även projekt-större och gästspelsbidrag till

musikgästspelarrangörer och festivaler.av
l 1993 genomfördes den internationella musikfestivalenmars

Stockholm New Music 1993 vilken innehöll 17 konserter och 9 semi-
narier. Under festivalen inbjöd institutet fyra internationella musik-

och tidskriftsskribenter frånarrangörer Frankrike, Storbritannien
och Tyskland för del det svenska musiklivet.taatt av

årSamma ägde musikfestivalen i Geneve del detrum som av
svensk schweiziska kulturprojektet. festivalenI deltog bl.a. Eric-
Ericsons Kammarkör, Drottningholms Barockensemble, Kroumata
m.fl. Som led i utbytet gjorde Radiosymfonikemaäven turné tillen
bl.a. Basel, Bern, Lausanne och Zürich.

Sedan 198990 har antalet registrerade kontaktresor och projekt för
kulturutbyte på musikområdet frånökat 120 till 248 budgetåret
199293. Antalet beviljade projektbidrag har under periodsamma

frånökat 33 till 99 stycken. De anslagna medlen visar dock en
minskning, från 359 000 kronor 198990 till 253 000 kronor
199293.

Inom för kulturutbytet med u-länderna i samarbete medramen
SIDA har det skett markant ökning antalet beviljade projekt-en av
bidrag inom musikområdet.och budgetåretUnder 198990 bevil-ton-
jades 14 bidrag till kostnad 644 000 kronor, 199293 hade deen av ca
ökat till 39 beviljade bidrag till kostnad 2 miljoner kronor.en av ca

Som påexempel musikprojekt med u-landsanknytning kan t.ex.
musikgruppennämnas Mama Malumma frånatt Göteborg med stöd

från institutet genomförde kulturutbytesprojekt med Tanzaniaett
1993. projektetl ingick bl.a. deltagande i internationellsommaren en

kulturfestival, inspelningssamarbete mellan svenska och tanzaniska
musiker, workshops och konserter.

Genom projektbidrag från Svenska institutet kundeett musi-yngre
ker från Tanzania, Zambia och Uruguay delta i ETHNO, interna-ett
tionellt för traditionellmöte utövare musik i anslutning till Falunav
Folkmusikfestival. Svenska musikinslag både folk-, rock- ochav
konstmusik ingick del i Sverigeäven i lndien-manifestationen.som
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musikområdet inom kulturut-beviljade projektbidragAntalet
Östeuropa bevilja-199091-199192också Underökat.harbytet med

1,3 miljoner kronor,området kostnadtillbidrag inomdes 20 av caen
1,4kostnaden tillstycken ochökat till 25antalet199293 hade ca

kronor.miljoner
Östeuropa in-Central- ochmedför kulturutbytetInom gavramen

Baltiska festiva-till bl.a. denbidragekonomisktbetydandestitutet ett
både baltis-deltog1992.i oktober DärStockholms Konserthuslen

års slutkammarmusiker. Vid 1993solister ochsymfoniorkestrar,ka
Penderecki-festivalkonserthusstiftelseStockholmsgenomförde en

från bl.a.bidraggenomföras med hjälp störrekunde ettavsom
institutet.Svenska

kulturrådStatens

nämntslhar bidragsgivning till interna-kulturrådetstidigareSom
musikområdetåren. Inomunder dekulturutbyte ökattionellt senare
bidragsfördel-kulturrådet 199091på övertogdetta bl.a.beror att

bidragsstrukturen.förenklaförRikskonserterfrån Svenskaningen att
ändamålinternationelltmed199293bidragsansökningarbeviljadeAv

totalabeloppet. deAvmusikområdet erhöll det störstadet somvar
ändamål 33 %tillföllinternationellakulturrådet föranslogmedel

musikområdet.
uppgickbidragsansökningar vilkamusikområdet beviljades 77På

avsåg miljoner1,2dessaAvmiljoner kronor.2,2till sammanlagt ca
huvudsakligenbestodBidragenutlandsturnéer.till 53bidrag av

ochyrkesverksammaresebidrag förochturnéstöd ensem-grupper
iägde Västeuropa.tuméernabler. flestaDe rum

följanderegionaltmusikområdet sätt.fördeladesBidragen

15Sverige
Övriga 6Norden

39Västeuropa
Östeuropa 8
Övriga 8världen

1Ospec

77Summa
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Turnéverksamhet i utlandet i allmänhet inteär inkomstgenere-en
rande verksamhet. Omkostnaderna för oftastturné mycketären

det svårtoch få demär täckta till och med förstora, etableradeatt
band och orkestrar. frånTurnébidragen kulturrådet fyller här en
väsentlig uppgift för möjliggöra turnéer för svenska musiker.att
Kulturrådet ocksåutdelar undantagsvis mindre resebidrag för körer
och Orkestrar med olika resmål i Norden och Europa.

Symfoniorkestrama ofta omfattande utlandstuméer,gör inte minst
ÅrGöteborgs Symfoniorkester. 199192 genomförde kammar- och

Symfoniorkestrama 46 och länsmusikensemblerna 100 konserter ica
Kulturrådetutlandet. kan endast marginellt stöd till dessa turnéer,ge

i regel genomförs med hjälp betydande sponsorinsatser.som av
frånBidrag kulturrådet utgår till festivaler ochäven större eve-

innehåller både musik-, och dansinslag,teater-nemang som t.ex.
Images of North Africa festival i Stockholm med fokus påen
islamsk musik. Internationell Scensommar Kulturhuset ocksåhar
genomförts med hjälp frånstöd kulturrådet.av

Kulturrådet stöder internationellaäven och vissa organisa-möten,
Årtioners generalförsamlingar i Sverige.äger 199091 ficksom rum

Svenska sektionen International Conference of Electroacousticav
Music bidrag för sin generalförsamling i Stockholm. Arrangörerna

de s.k. Världsmusikdagarna i Stockholm i oktober 1994 har ävenav
erhållit betydande bidrag från kulturrådet.

På musikområdet står Svenska Rikskonserter för den betydande
internationella verksamheten, flera harstörre möjlig-arrangemang
gjorts bidrag frånmed kulturrådet.bl.a. Svenska Rikskonserter stod

värd och för turnét.ex. arrangör Världsungdoms-som en som
Österjönorkestern företog i länderna 199091. Projektetrunt genom-

fördes delvis inom för samarbetet med Baltikum Ars Balticaramen
och erhöll förhållandevis bidrag från kulturrådet.ett stort

SIDA

Internationaliseringen musikutbudet har ökat kraftigt under deav
decennierna, och kommersiell transnationell musik når i dagsenare

hela världen. Mot detta utbud mångadet i länder svårtär för den
traditionella inhemska musiken hävda sig.att
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identitetkulturellsökande efter äru-landsviktig delEn attettav
demusiken. Enden inhemskaarkiveraspåra, ochdokumentera av

hjälpau-landmusik igjort förSIDA irviktigaste insatserna attsom
ZambialjudarlivnationelltorganiseraZambias radioföretag ettatt

utrustning ochingår inköpprojektSound. detta ävenHeritage of I av
kassettproduktion.

förinomi huvudsakgenomförsi SverigeMusikgästspel ramen
också bidragit tillSIDAIbland harkulturutbyte.institutetsSvenska

i Nordenmedi samarbetei SverigeFolkparkerna systerorganatt
ifrån Afrikasång- och dansgrupperinbjuda att turnerakunnat

framträdande iartisterssvenskabidragit tillharNorden. SIDA även
u-lindema haritraditionell musikiUtbildningsprojektu-länder.

kulturbistånd tillårensfrånockså erhållit SIDA. Destöd senaste
till198990,från miljoner kronor1,6har ökatmusikverksamhet ca

199293.miljoner kronor2,1ca

RikskonserterSvenska

januariden lbildadesRikskonserterSvenskastiftelsenstatligaDen
kom-stödja ochuppgifttillharRikskonserterSvenska att1988.

verksamhet.internationellbedrivamusiklivetplettera attsamt
musik-förbidragellerstödinteRikskonserterSvenska ger

konserter,samordnareellersjälv arrangörverksamhet, är avutan
harRikskonserterSvenska storafestivaler. Inomochturnéer

artistersvenskamusik ochsvensketableragjorts förarbetsinsatser att
musikpå svenskefterfråganinternationellMålet ökai utlandet. är att

arbetsmarknad.ökaddärmed skapaochmusikeroch svenska en
SvenskaartistförmedlingenförRikskonserterSvenska ävenansvarar

Konsertbyrån.
svensk musiklanseraföralltmerRikskonserterSvenska attsatsar

Utlands-projekt.ochturnéerutlandet,musiker ioch svenska genom
projektvanligendomineras storverksamheten t.ex.storaett enparav
fungerarSvenska Rikskonserterfestival därellerturné sam-somen

omfattandedeVid sidanolikamellan arrangörer.ordnare merav
turnéer.antal mindregenomförsprojekten ett

gångenför andragenomfördesMusicStockholm NewFestivalen
Svenskamellansamarbeteresultatetvåren 1993. Det ettavvar

Filharmoniska orkestern,KungligaRadio,SverigesRikskonserter,
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bådeFestivalenkulturrådet Kulturhuset.ochKungliga Teatern, gavs
flitigtbevakadesuppmärksamhet ochinternationellnationell och av

landet.utanförbåde ochinompress
Elektronmusikfestivalen isamordnade ävenSvenska Rikskonserter

AwardElectronicStockholm ArtsKompositionstävlingenStockholm.
Kompositions-från världen.helaåttiotal bidraginnehöll ettsenast

helaförinternationellt intressetill skapaeffektivtbidrartävlingen att
festivalen.

medverksamhetRikskonserterspå SvenskaexempelEtt annat
syfteMusikcafé medMixförsöksprojektetinriktninginternationell är

invandrade ochför svenska,mötesplatsmusikaliskskapaatt en
musiker.utländska

år musikverk-sedan flerabedriverRikskonserterSvenska även
invandrar-med Statenssamarbeteflyktingförläggningar ipåsamhet

kulturarbetsförrnedlingen.ochlänsmusikenverk,
under vilketdevaritinternationalisering harSkolans temataett av

för barnsina insatserinriktavaltharRikskonserterSvenska att
ocksåeftersträvasinternationellt utbyteökat t.ex.ungdom. Ettoch

ungdomsmusikfederationeninternationellai denmedlemskapgenom
Musicales.Jeunesses

betydandeomfattarUngdom-verksamheten ävenMusik för ett
europeiska länder.andramedstipendiatutbyte

kringmed SIDAsamarbete1991inleddeRikskonserterSvenska ett
frånstödekonomisktutvecklingsländer. Medfrån olikamusikprojekt

specielltår besökavarjeRikskonserterSvenskaSIDA ettattavser
Capricepå skivmärketmusik detland, spela in och samtut egnage

delfrån land.detta EnmusikerSverige förturné i storarrangera en
ifråga.landetutgivningen tillefterskänksde utgivna kassetternaav

År Ecuador.och 19931992 Etiopien,1991 besöktes Vietnam,
förmedla utländskfördirekta kostnaderSvenska Rikskonserters att

budgetåretåren. Förunder dehar ökatmusik till Sverige senaste
denkronormiljonerkostnaden 5,3direktaden199091 varavcavar

från Nordenhärstammademusikenimporteradedendelenstörre av
musiken stodutomeuropeiskaden38 % medan48 % och Europa

År beloppetdet totala199293 hade%.del 14litenför mycketen
fort-härstammadedelenmiljoner kronor. Dentill 9,8 störstaökat ca

sjunkitandelen hadeeuropeiskaden44 %,från Nordenfarande
kraftigt 36 %.musik hade ökatutomeuropeiskandelen20 %, och
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Svenska Rikskonserters anslag för förmedla svensk musik tillatt
utlandet uppgick 199091 till 7,7 miljoner kronor, den över-ca varav

Årvägande delen gick till Europa Norden 66 %. 199293utom
hade den budgeterade stigit till 13,7 miljoner, fortfarandesumman ca
prioriterades Europa 45 %, det hade skett ansenlig ökningmen en

kostnaderna för till utomeuropeiska länder från 15 %exportav
199091-38 % 199293.

Svenska Konsertbyråns verksamhet

Svenska Konsertbyrån startade 1985 och bedriver artistförmedling
för svenska och utländska artister inriktning påmed västerländsk
konstmusik. Artistlistan omfattar i dag 90 artister. Konsertbyrånsca
verksamhet startade innan avregleringen artistförmedlingav genom-
fördes. det tillåtetAtt bedriva kommersiellär artistfönnedlingattnu

sannolikhetkommer med all påverka Konsertbyråns verksamhet.att
Svenska Konsertbyrån ingår i det omfattande europeiska samarbete

inarbetat kontaktnätutgörs mellan artistagenturer, konsert-ettsom av
och artister. Konsertbyrån förserarrangörer antal svenskaett stort

artister med såväl i utlandet i Sverige samtengagemang ettsom ger
antal utländska artister möjlighet arbete i Sverige. kontakterDessaatt
kan i sin innebära möjligheter till svenska artister.tur exportnya av

Exporten svenska artister dirigenter, instrumentalister, sångareav
och ensembler omfattande. åretUnder detär har det skettsenaste en
ökning både antalet och antalet länder vilkai Svenskaav engagemang
Konsertbyrån har introducerat sina artister. omfattarExporten idag
drygt 20 länder. Importen varierande frånoch förekommerär i stort

länder.sett samma
Svenska Konsertbyråns verksamhet skiljer sig från andra kommer-

siella svenska på punkter. Denagenturer ett representerar ettpar
antalstörre svenska artister, många ochär kräver mycketvarav unga

frågatid i marknadsföring och lansering. Konsertbyråns serviceom
till artisterna måste därför omfattande och inkludera t.ex.vara mer
provsjungningar vid operahus i Europa och andra insatser intesom

ekonomisk ersättning. Svenska Konsertbyråns uppdrag möjliggörsger
det statliga byrånstöd uppbär. Svenska Konsertbyråns anslaggenom

för 199394 2 miljoner kronor.var ca
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musik i utlandetsvenskInformation om

Musikbyrå till uppgiftharInternationellaSvenska TonsättaresSTIM
verk för rättig-och litteräramusikaliskatillrättigheterförvaltaatt

utländskamotsvarandemedavtalochi Sverigehetshavarna genom
högstkunnathittills avsättaSTIMavtal harEnligtorganisationer.

musik iframförandeoffentligtförintäkternasamladede10 % avav
spridningenfrämjaavsiktmedspeciella insatserSverige för att av ny

och dokumen-informations-STIM:sMusikmusik. Svensksvensk är
svensk musik, i dessskyddadupphovsrättsligtförtationscentrum upp-

och derassvenskainformationsverksamhet tonsättareingårdrag om
verksamhet.för sinstatliga anslagerhållerMusikmusik. Svensk även

framförasmusikfå svenskMålet verksamhetenför är att meratt
tillgänglig. Endenochdenkännedom görasprida meratt omgenom

dentillgänglighetenökaverksamhetenviktig del är att nyaavav
partiturform.ochiexisterarhuvudsakligenmusiksvenska not-som

skivorproducerar ävenmusikensvenskasprida denFör manatt
Suecia.märke Phonounder eget -

musikerutländskamusik försesför svenskintresseväckaFör att
musik.svenskskivormedradiostationerutländskamed ochnoter av

Sverigemonter1987-1993 samordnatårenharSvensk Musik en
MIDEMskivbolagsmässanochmusikförlags-internationelladen stora

Musictill Exportförts1994för detta har överi Cannes. Ansvaret
Sweden.

världeniradiostationerinnebärSwedish Music Day runtatt om
År isvensk musiksändes1992förmås musik.spela svenskskall att

hittills.resultatetdet bästavilketradiostationer i 37 länder,163 var
och USA.i Brasilienframgångarna noteradesDe största
Information CentersMusicmånga finansierasländerandraI av

produktionhandhardetill innebär ävendelen. Detstörsta attstaten av
musik-festivaler,musiklivet,musiker,informationsmaterial rörsom

meningardeladeråder oklarhet ochnärvarandepolitik För ometc.
utlandetinformation tillförformelladethar ansvaret omvem som

samrådsgruppen för inter-Frågan ihar diskuteratsmusiker.svenska
någon lösningmusikfrågor upprepade tillfällen,vidnationella attutan

uppnåtts.på harproblemet
verk-startade sinföreningideellMusic SwedenExport är somen

för denmålsättningen aktivitetersamordnamedsamhet 1993 attatt ge
Bakomframgång utanför Sverige.kommersiellmusikensvenska
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denna organisation står IFPI International Federation of the Phono-
graphic Industry, SAMI Svenska Artisters och Musikers Intresse-
organisation, Svenska Musikerförbundet, SOM Svenska Oberoende
Musikproducenter, STIMSvensk Musik.

I Export Music Swedens uppgifter ingår sprida informationatt om
det svenska musiklivet i utlandet bl.a. samordna svensktattgenom
deltagande i internationella seminariermässor, festivaler.och

En målsättning är samordna sökandet finansieringatt förannan av
exportsatsningar svensk musik sprida informationsamtav om expo-
nerings- och exportmöjligheter till den svenska musikindustrin. För-
eningen skall beredaäven svenska musiker och artister möjligheter att
framträda utomlands i samband med exportsatsningar och bereda
svenska upphovsmän exponering i utlandet. Export Music Sweden
kommer under 1994 koncentrera sina insatser på Tyskland.att

Medlemsinsatser täcker för närvarande föreningens administrativa
kostnader. Föreningen erhåller frånstöd kulturrådet.även För vidare
finansiering kommer föreningen uppvakta tänkbaraatt sponsorer

Exportrådet, Styrelsen för Sverigebildensamt och andra tänkbara
finansieringskällor.

påMusik fonogram

ABBA och Roxette dominerar 20-i-topp lista de fram-över mesten
förda svenska musikverken i världen. Världsmarknaden förrunt om
fonogram präglades under 1992 allmän tillbakagång. Detta be-av en
rodde sannolikt på det ekonomiska läget också på konkurrensmen
från andra underhållningsformer och privatkopiering. Ersättningen
till STIM från utländska systersällskap för framförande svenskav

Ävenmusik utomlands ökade dock med drygt 19 %. dennaom
ökning till del kan förklaras valutakursförändringar bekräftaren av
det totala beloppet 55 miljoner kronor den svenska musikens starka
ställning utomlands.

Under såldes1992 fonogram till de svenska handlarna för 2731
miljoner kronor, vilket frånökning föregåendeär år cirkameden
111 miljoner kronor eller 9 %. Försäljningen svenska produk-av
tioner har ökat med miljoner75 och försäljningen utländskaca av
produktioner har ökat med 36 miljoner. Detta innebär attca
försäljningen svenska produktioner 31,7 % denmotsvararav nu av
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påfrån årets andelförravilket ökningförsäljningen,totala är en
förartisterårs album stod svenska1992 populäraste28,3 %. Bland

populäraste.de femtre av
populärmusikframgårfrån svenskutlandetintäkterSTIMsAv att

förhållande till sintorde ilandställning. Ingethar stark annaten
internationella musikmark-denså välstorlek representeratvara

naden.

Betalningsförhållanden med utlandet
utlandetfrån utlandet tillfrån utlandetutlandet tillfrån till utlandetutlandet

1992tkr1992tkr1991tkr1991tkr1990tkr1990tkr
2982437 14024612 2960 13Finland 961 113
3642182722 16213389Danmark 735 157112
7061235 7 109092 1059 5Norge 662 14

6 369405834 39093 5Norden 590 32sza 31 358 4

526164 434 284Tyskland 3 252 2 5040902
514272 95622 9914 346USA 034 169232
397997 5545742 4Frankrike 3 342983
592946560 589Holland 288446
8511297113 129 lStorbritannien 698 2 355101321

Österrike 676653428 938714298
19954214039979Japan 308
383597329346Belgien 206338
490467 472Schweiz 279268 312
27711981287Italien 765 387263
683535748Australien 343163 382

Övriga 469804 2862 2458 32 693 1909

4336359 143 55 240Totalt 46 24024440 779 44
Källa: STIM

välverksamhetSTIM:sförutsättning för ärgrundläggande ettEn
ytterligareharEES-avtaletinternationellt samarbete.fungerande

sådant samarbetedelSTIM:sbehov. Fördetta äger ettaccentuerat
Nordisksysterorganisationer iSTIM:s nordiskamedtillsammansrum

Confédération Interna-CISACaktivt deltagande iUnion, genom
i BIEM BureauCompositeursdAuteursSociétéstionale samtdes et

dedEnregistrementGérant DroitsSociétés lesdesInternational et
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Reproduction Mécanique, samarbetsorganisation för så kallade me-
kaniska rättigheter.

Utvecklingen upphovsrättsområdet inom gårEU snabbt. EES-
avtalet och utvecklingen inom EU ställer helt krav rättighets-nya
havare, organisationer, politiker och beslutsfattare. påDet krävs ett
helt tidigaresätt än samarbete förnäraannat medett att gemensamma

åstadkommaansträngningar resultat tillgodoser rättighetshavar-som
intressen. pågåendeDen harmoniseringen upphovsrätten inomnas av

EU torde öka förutsättningarna för bibehålla och stärka effektivatt en
rättighetsbevakning i varje fall inom Europa.

Ägandekoncentration i fonogrambranschen

Kulturrådet har i sin skrift Digitala drömmar med fonogrammen-
2000-talet 199315 gjort den svenska fonogram-mot översynen av

marknaden. Där redovisas de internationella skivbolagenatt stora
under årende i allt utsträckning fortsatt köpastörre desenaste att upp
mindre nationella bolagen. dagI de multinationella bo-storasvarar
lagen för 85 % försäljningen fonogram småi Sverige. De ochav av
medelstora bolagen har inte blivit färre de har i jämförelse medmen
70- och 80-talen förlorat del den svenska marknaden.storen av

femDe storbolagen dominerar fonogrammarknaden flerai euro-
peiska länder. Jämfört mångamed andra länder antalet mindreär
fonogrambolag i Sverige flera köpts utländskaävenstort om upp av
bolag eller andra skäl försvunnit från marknaden. Vid detav senaste
ansökningstillfället fonogramstöd kulturrådethos i februari 1994om
fick rådet totalt 250 frånansökningar 92 bolag.

Distribution fonogram i Sverige område med speciellaär ettav
problem. Mindre fonogrambolag svårt fåhar distributionenatt att
fungera på tillfredsställande finnsDet i dagsätt. tjugotal fono-ett ett
gramdistributörer olika storlek och med olika inriktningar. Deav

betydelsefulla de distributörerär ingårmest i Grammofon-som
leverantörernas förening GLF och i de flesta fall identiskaärsom
med de produktionsbolagen.större
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till fonogramStatligt stöd

slutetförekommit sedanharfonogramverksamhetmedel tillStatliga
1968bildadesRikskonserterDå förstiftelsen Institutet60-talet.av

fonogramutgivningmedel tillinstitutetsmindre delanslogs aven
fono-utgivningproduktion ochbidrag försärskiltCaprice. Ett av

år startade1982. Sammakulturrådet, inrättadesfördelat avgram,
för Musi-Sveciae inomskivantologin Musicaproduktionen ramenav

distri-särskiltinrättades1988verksamhet ochAkademienskaliska ett
utgår fort-fonogramproduktionstödet tillstatligabutionsstöd. Det

tilluppgick detändamål. Budgetåret 199394fyratill dessafarande
16,4 miljoner kronor.sammanlagt

fonogram-framhålles situationen inomkulturrådetsI översyn att
bolagen.svår för de mindremycketSverige i dagbranschen i är

produktionskostnadema,allt högredetaljhandelsledet, deiSituationen
svårare föralltdeti radio och TVmusikutbudet gördet ensidigasamt

klara sigmindre bolagende att
svårare musikföralltdetframgår utvecklingenvidare görDär att

multinationellapubliken. Desmal sektorsig tillvänder avensom
högainte harmusikproduceraintressehar intebolagen att somav

råd allahandsmå intebolagen harförsäljningssiffror. De att ta om
fono-därför utanförMånga dessa hamnarspecialiserade artister. av

grammarknaden.
EG ochKulturrådet 2-311993kulturrådets NrEnligt rapport

för fono-branschstöd finnskulturfrågorna inte det s.k.kommer som
medlemskap i EU. Fono-påverkas marginelltän ettannatatt avgram

på-branschomsättningen ochförhållande tilligramstödet litetär
kulturpolitisktländerna. Dethandeln mellan ärverkar inte heller

starkt sub-hellerkvalitetskriterier. Inteeftermotiverat och fördelas
haSveciae, kaneller MusicaCapriceventionerade projekt ansessom

statliga insatsernaregler.strider EU:s Desådana effekter de motatt
betydelse-produktioner har varitutgivningen svenskastimuleraatt av

ägandekoncentrationförmått strukturenändrahar intefulla avmen
på något avgörande sätt.
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6.3 Teater och Dans

Inledning

Vid internationell jämförelse har Sverige rikt teaterliv.en Medett
hjälp stöd från statliga och regionala myndigheter harav raden
regionala institutioner vuxit fram samtidigt det fria teaterlivetsom
har utvecklats. Internationellt har Sverige anseende inomsett gott
både och dansområdet. Det gällerteater- särskilt barn- och ungdoms-

och den moderna dansen.teatern
Satsningarna på internationellt kulturutbyte har dock varit jäm-

förelsevis måttliga. Teaterns bundenhet till språket begränsar möjlig-
heterna för aktivt utbyte över Teater ocksåett gränserna. jäm-är en
förelsevis dyr svårtransporteradoch konstart, vilket ytterligare be-

utbrettgränsar utbyte. Dans däremot icke-språkbundenett är och har
därmed goda förutsättningar för livligt internationellt utbyte. Deett
höga kostnaderna dockutgör begränsning för dansensävenen
spridning. Vid jämförelse med andra länder Sverigeen arrangerar
förhållandevis få internationella gästspel.

Ett begränsat internationellt påutbyte dansområdetoch harteater-
alltid funnits. Utländska gästspel förekommer flera håll, svenska

utomlands, och det finnsteatrar väl fungerandeturnerar kontakt-ett
för teaterutbyte.nät Flera har kontinuerligt utbyte medteatrar ett

i andravänteatrar länder. Under ökad ekonomisk tvingas dockpress
i allt utsträckning avstå frånstörreteatrarna kostsamma gästspel av

utländska ensembler.
Det inte möjligtär tillförlitlig bild publiktillströmning-att ge en av
till internationella gästspel. Under spelåret 199192 presenteradesen

60 internationella uppsättningar i Sverige. Hälften dessa spelades iav
Stockholm, knapp tredjedel spelades i Göteborg ochen resten var
spridda i landet. Gästspelen härstammade frånute 20 olika länder
framför allt Norden och Europa. Under spelperiodsamma genom-
fördes 24 svenska gästspel i utlandet. De omfattade 26 uppsättningar
och 121 föreställningar.
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på ochför internationellt utbyteinsatserStatliga teater-
dansområdet

dansområdet för enskilda konst-finns möjligheterochInom teater-
interna-särskilda bidrag förstöd ochsökaoch arrangörernärer att

kulturrådetinstitutet,Konstnärsnämnden, Svenskautbyte hostionellt
Även ansvarsför-scenområdet förekommer klarinomoch SIDA. en

samråd före-överläggningar ochmellan myndigheterna,delning men
erhålla sti-scenkonstnärer kanregelbundet. Enskildakommer även

från privata och kommunalainternationellt radför utbytependier en
stiftelser.fonder och

Konstnärsnämnden

resebidrag och bi-ansökascenkonstnärer kanfilm- ochEnskilda om
Underfrån Konstnärsnämnden.internationellt utbytedrag för

00094766 resebidrag tillbudgetåret 199293 beviljades summa aven
för interna-teaterområdet. för bidraginom Inomkronor ramen

påskådespelare bidragfem regissörer ocherhölltionellt utbyte en
resmål Asien ochiför Europa,30 000 kronormellan 3 000 och

förbidragfrån England erhöllregissör utlandetLatinamerika. En
franskbesöktesStockholm och mimgruppregiarbete i teater-av enen

000 kronor.uppgick bidragen till 97Sammanlagtpedagog.
dansområdet utdelade arbetsgruppenutbyteinternationelltFör

koreografer,för besökantal bidragför film och scenkonstnärer ett av
tvåkoreografer dans-ochgästlärare. Sex dansare,gästartister och tre

sammanlagtutbyte vilketbidrag för internationelltpedagoger erhöll
utdeladeKonstnärsnämndenl3l 000 kronor.uppgick till summan

video-kronor föranknytning 24 000bidrag med internationelläven
dansområdet utdelades 35dans.dokumentation Inom även rese-av

000 kronor.bidrag till 422summaen av

Svenska institutet

teaterområdetUtgångspunkten institutets aktiviteterför Svenska är
i internationellaförutsättningar för deltagandesvensktskapa ettatt

rådgiv-ochsker informationtill delsammanhang. Detta stor genom
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ning, personinbjudningar bidragsgivning till enskildasamt personer,
och gästspelsarrangörer.teatergrupper

Mycket Svenska institutets gårstöd till kontaktskapande verk-av
samhet. Institutet beviljar bidrag till individuella uppehålls-ochrese-
bidrag, kontaktskapande seminarier, kongresser och Detmöten. är
svårt skilja hur mycket medlen går till dans respektiveatt av som

eftersom mycket den kontaktskapande verksamhetenteater, verkarav
inom båda dessa områden. Svenska institutet bjuder regel-gemensamt

bundet in skribenter och från utlandet för fästapresentatörer att
uppmärksamhet olika företeelser inom den svenska scenkonsten.

Från Svenska institutet kan vidare tillhandahållas gästspelsbidrag
för utländska gästspel i Sverige eller svenska gästspel i utlandet. I
princip väljer Svenska institutet substantiella bidrag till störreatt ge
projekt hellre småutdela flertalän bidrag. Svenska institutetatt ett
har antalet inkommande gästspel har minskat under dennoterat att

femårsperioden, vilket institutet påbero minskat intressesenaste anser
utländska gästspel.att ta emot

Svenska institutet har i första hand för bidrag till statligadeansvar
medan kulturrådet skall för bidrag till regionala ochteatrarna svara

lokala ensembler och fria praktiken mångaI ställs ansök-grupper.
bådeningar till institutet kulturrådetoch kontinuerligt harsom

informella samråd för anslagen skall kunna maximalt.utnyttjasatt
Endast vid de tillfällen då det sig bidrag tillämpas deladrör storaom
finansiering.

Under 1993 utgick bidrag från Svenska institutet bl.a. till Infonnal
European Theatre Meetings årligaIETM konferens, ägdesom rum
på Kulturhuset i Stockholm. Konferensen hade syfte attsom samman-
föra scenkonstnärer och frånproducenter hela världen. fyraUnder
dagar kunde 350 utländska teaterproducenter träffa frånkolleger hela
världen samtidigt de möjlighet själva bilda sigattsom gavs en upp-
fattning kvaliteten svensk och dans.teaterom av

Institutet stöder påsvenska organisationer teaterområdetäven i
deras arbete informera svensk scenkonst. Svensk Teaterunionatt om -
Svenska ITI har frånmed medel bl.a. Svenska institutet kunnat pro-
ducera årlig internationell tidskrift aktuella tendenser inomen om
svensk teater.

Under 1993 kunde Folkoperan i Stockholm genomföra mycketett
framgångsrikt samarbete med OperaPanstwowa i Gdansk med hjälp
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gästspelaskall Folkoperan1994institutet. 1från Svenskastöd marsav
förYork. IntressetMusic i NewAcademy ofBrooklynBAM

institutet harSvenskaår, ochfleraunderfunnitsgästspel hardetta
förbesöksprogramuppehållsbidragochmed samtassisterat rese-

också hjälptinstitutet harfrån SvenskaBAM.hitresta representanter
från sida.svenskbidragsgivningensamordningtill med av

mång-kulturrådet denmedtillsammansstöddeinstitutetSvenska
sambandpremiär ihadeSarajevoteaterproduktionennationella som
i Sverigeturneradesedanoch93invigningen Antwerpenmed av -

iingick Inter-Sarajevo ävenFöreställningenövriga Europa.och
Kulturhuset.Scensommarnationell

År 000 kronor857sammanlagtinstitutetSvenska198990 avsatte
dansområdet i Västeuropa,ochprojektochkontaktresorför teater-

och 20projektbidragbeviljadeingick 68och DärNordamerika Japan.
År projektbidragför 44uppgick199293gästspel.större summan

000 kronor.till 594gästspeloch 3 större
u-ländernaberörgästspeleninternationelladeFlertalet somav

kulturutbyteförmedelsärskildastånd detillskulle inte komma utan
bådegällerDettadisponerar.institutetSvenskau-ländemamed som

föru-länderna. Inomgästspel isvenskaochSverigegästspel i ramen
påprojektbidragbeviljadeantaletharu-ländernamedkulturutbyte

åren, från 29femdedansområdet ökat underoch senasteteater-
beviljade42198990 till1,2 miljonertotaltförbidragbeviljade ca

199293.miljoner kronorför 2,6bidrag ca
vårenfrån GöteborgBackateaternexempel kan nämnasSom att

Chile medSantiago,iof Nationsfestivalen Theaterviddeltog1993
Östgötabaletten vårengenomförTrettondagsafton.föreställningen

Nairobimedsamarbetelångt gästspel ochveckorflera1994 ett
Östergötland vårenunderifortsättavilket kommeri Kenya,Dancers

1994.
Öst- Central-ochmedkulturutbytemedlen förspecielladeInom

under30 bidragbeviljadesdisponerarinstitutetSvenskaeuropa som
Kostnadernateaterdansområdet.199091-199192 inomperioden

20 bi-beviljades199293Underkronor.miljonertill 1,2uppgick ca
miljoner1,3tilluppgickkostnadenområdet ochinomdrag ca

scenområdetkontakterradharbidragdessaGenomkronor. en
internationellvidgästspelstöd till Dramatensmöjliggjorts ent.ex.

Vilnius.festival i
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Statens kulturråd

År 199293 och dansområdetteater- med 29 beviladevar ansök-
ningar områdedet efter musikennäst fick frånbidragsom mest
kulturrådet för internationell verksamhet. Sammanlagt upgick de till

under 1,9 miljonerstrax kronor, vilket utgjorde 28 %näsanca av
den totala utdelades för internationella ändamxl.summa som

Inom och dansområdet detteater är vanligt med uthndsturnéer
framför allt inom Europa. Under 199293 fördelade kuturrâdet bi-
drag till 13 svenska teatergästspel i utlandet. Spelåret 19$l92 tillföll
mer betydande turnébidrag bl.a. Dalateatern i Falun för turné i
Tallin, Backateatern och Per Jonsson Dance Company bådatunerade
till Spanien, och Malmö Stadsteater genomförde kultuutbyte medett

ÅrFlorens. 199293 erhöll Folkoperan de tunébidragenstörreett av
för sin turné till Kiel. Efva Lilja Dansproduktion gästspeade i Paris.
Bland mindre fria erhöll bl.a. Teater Albatross och Teatergrupper
Kaos bidrag för gästspel utomlands.

Kulturrådets gårbidrag till deltagandeäven i prestigefylda festiva-
ler i utlandet där svensk Scenkonst kan Bl.a. ehöll koreo-exponeras.
grafen Kenneth Kvarnström Co. bidrag för deltagande i interna-
tionella dansfestivaler både 199192 och nästföljande Spelåretzr.
199293 deltog Capriolo Dance Company i Sommardaniestivalen i
Wien, med hjälp bidrag från kulturrådet.av

Arrangörer internationella festivaler och gästspel i Sverige kanav
också erhålla frånbidrag kulturrådet. Med hjälp idrag frånav
kulturrådet kom 15 internationella gästspel till Sveige under
199293. På dansområdet begränsas kulturrådets bidraggivning till
mindre turnéer medan det Dansensär Hus får den vik-som svarar
tigaste internationella verksamheten. Både årligaden Scensommar-
festivalen på Kulturhuset och veckolångaden festivalen Images of
North Africa innehöll både dans- och musikgästspelteater-,som er-
höll bidrag från kulturrådet 199293.

Av den totala tvåanvändes tredjedelar lulturrådetssumman av
bidrag till verksamhet inom Sverige. Dels i form gäsnpelsbidrag,av

i formäven verksamhetsbidrag till svenska sektioier inter-men av av
nationella organisationer området.inom På och dansområdetteater-
tillfaller bidragen främst Svenska Assitej, Amatörteaerns Riks-
förbund och Svensk Teaterunion- Svenska ITI.
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SIDA

årenscenområdet de bidragit till in-har SIDA underInom senare
för bidraga till för-lokaler och transportmedelvesteringar i att en

dansområdet.och SIDA harinfrastrukturbättrad även stöttteater-
utbildningsprojekt i tredje världen.antalett

stödja den folkligadet angelägetFör Sverige har teatern,ansetts att
Sedan börjani länder i Latinamerika.främst i Afrika, även avmen

fåttkulturbiståndet till i Afrikasvenska1980-talet har det teater stort
möjliggöra inter-i huvudsak inriktatsharDet ettattutrymme.

stöd tillbidra till artistutbildning ochafrikanskt teatersamarbete, att
syfte.i utbildandeprojekt där använtsteater

teaterområdetpå sig tillländerna harlatinamerikanskaDe vänt
få utrustning förhjälp med teknik ochSverige främst för samt ut-att

bestårKulturbiståndet för dansochbyte teaterpedagoger. teaterav
verksamhets-i form tumé- ochbidrag tilläven teatergrupper avav

festivalerdeltagande i internationellastöd möjliggörbidrag, samt som
till enskildakonferenser. vissa fall utfärdas stödeller I även personers

sammankomster. Svenska kandeltagande internationellai grupper
från u-landsanknytning.också erhålla för projekt medbidrag SIDA

frånbistånd dansområdet har ökatSIDA:s särskilda ochteater-
199293.miljoner 198990 till 4,4 miljoner kronor3,7 kronor caca

återfinnas rubriken KulturBidrag till teaterdans kan underäven
Övrigt dåoch ingår i dessa siffror.

språkpåInformation främmandesvensk teaterom

för utländskaviktig informationen svensk dendelEn teateromav
och bild, bl.a. har Svenskamarknaden presentationer i 0rdutgörs av

både till-svensk och barnteater. Detinstitutet utgivit skrifter dansom
kontaktergängliga dock begränsat. Personligaskriftliga materialet är

för internationelltlänken vid kontakterden starkasteförblir därför
dansområdet.ochutbyte teater-

två-1984 givit denSvenska ITI har sedanTeaterunionSvensk ut-
Swedish Suédois medspråkiga publikationen THEATRE ett nummer

bild aktuellfranska i ochPå engelska ochåret. textpresenterasom
dramatik,olika svenskoch dans, medsvensk ut-tematateater som

000-tryckts i 4scenografi. Tidskriften harochbarnteaterbildning,
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0005 exemplar och distribuerats till mängd organisa-teatrar,en
tioner, kulturcentra, myndigheter, IT1-centra i olika länder tillsamt
de svenska utlandsmyndigheterna. Utgivningen dock påosäkerär
grund bristande finansiering.av

finnsDet efterfråganväxande information nutida svensken om
frånscenkonst artister, organisationer och myndigheter iteatrar, en
Mångarad länder. europeiska länder publicerar regelbundet presen-

tationer sitt teaterliv språk,flera finansierat med hjälpav av
statliga medel, bl.a. Polen, Holland, Finland, Tyskland och Schweiz.

Andelen svensktutländskt i teaterutbudet i Sverige

TeaterårsbokenI 1992 redovisar LindungYngve undersökningen
påpekar års198990 teaterutbud kraftigt domineradesattsom av

svenska originalverk, sådanadvs. har svenska originalspråk:som som
drygt 65 såväl uppsättningarna% föreställningarna svenskav som var
originalproduktion. Framför allt gällde dominansen för svenska
originalverk för barn och ungdom. Drygt 85 % uppsättning-teater av

och föreställningarna för barn och ungdom hade svenskteaterarna av
originaltext. flertalEtt dem utgick fråndock prosatexter, t.ex.av

eller berättelser, påursprungligen skrivna språk. Våraandrasagor
grannspråknordiska i det totala utbudet tillsammans för 3 %svarar

uppsättningarna och föreställningarna.av
Svensk originaldramatik dominerar utbudet talteater det ärav men

frånden engelskan dramatiken haröversatta den klart störstasom
publiken. Musikteatern, har betydande publiksiffror, ärsom en svag
kategori för verk inhemskt domineras stortav ursprung, genren av
angloamerikanska produkter.

detFör utbudet fråndominerar denöversatta engelskan översatta
dramatiken med 40 % uppsättningarna och drygt 50 % före-ca av av
ställningarna. Den dramatiken dominerasöversatta helt av vuxen-
teater.

Sammanfattningsvis framstår den svenska teaterverksamheten
198990 i huvudsak svensk och angloamerikansk företeelsesom en
minst 80 % uppsättningarna, föreställningarna och publiken.ca av

ÖsteuropafrånDramatiken världen utanför Europa inkl. och Nord-
amerika begränsar sig till tillfälligheter. Denna koncentration till den

kulturkretsen inget speciellt förär teatern.egna
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Svenska originalverk, har betydligt starkare, anglo-ochen
frånamerikanska särskilt betydligtUSA ställning inomen svagare

i TV:s fiktionsutbud, biograferna och inom skönlittera-änteatern
Jämfört med dessa medier svenska originalproduk-spelar denturen.

tionen roll inomstörre teatern.en

Några dansinstitutioners internationellaochteater
verksamhet

Riksteatern

bestårorganisation 23 länsteaterföreningar och 226Riksteaterns av
ocksåteaterföreningar. Riksteatern huvudman för Södralokala är

uppgift föri Stockholm vilken har till gästspelscenTeatern att vara en
Frågansåväl nationella internationella gästspel. Riksteaternsomsom

huvudmannaskap för Södra kommer behandlas iTeatern närmare att
ekonomiskautredningen Riksteatern Ku 1993:04. Deom ramarna

gästspelen. Södrahar begränsat omfattningen de utländska Teaternav
åren från Fin-har mottagit gästspel bl.a. Baltikum,under de senaste

Sydafrika och USA. Antalet före-land, Tyskland, Schweiz, Japan,
ställningar utländska gästspel Södra Teatern har under deav

åren spelåretfördubblats. Sedan 199091 har Södraänsenaste tre mer
givit sammanlagt 26 föreställningar utländska gästspel.Teatern av

år,Antalet besökare har ökat varje sammanlagt har de utländska
gästspelen Södra 3247 besökare.Teatern setts av

lokala teaterföreningarRiksteaterns har viss gästspelsverk-även en
årensamhet kontakter. De omfattade de gästspelsenastegenom egna

från årensammanlagt ll länder. Under de har utländskasenaste tre
frångästspel teaterföreningarnas ökat 30genom egna arrangemang

föreställningar 199091 till 48 föreställningar Enligt Riks-199293.
bedömning det rimligt lokala teaterföreningar skulleärteaterns att

sådanakunna fler gästspel erbjöds.ta emot om
Gästspel Riksteatern frånkommer uteslutande Fin-nästangenom

land och Norge. Sedan 199091 har Riksteaterturnéer sammanlagt
givit föreställningar82 utländska gästspel 812ll be-setts avav som
sökare i Sverige.

Riksteatern har regelbundet samarbete med norska Riksteatret.ett
Samarbetet Riksteatret påmed i Norge bygger utbyte före-ett av
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ochtill mellan halvberäknas kostnadställningar, och en enen av
Riks-år. detta samarbete harförmiljon kronor Inom ramenper

föreställningarsammanlagt spelat 22199091sedan settsteatern som
i utlandet.2781 besökareav

in-verksamheter väcktfinns speciellaRiksteaternInom stortsom
Finska Riks,framförallt Riks, TystUngautomlands. Dessa ärtresse
Såvälteckenspråk RiksCullbergbaletten. UngaochTeater teater

turnéverk-gjort antal gästspel i Europa,harTeater närTyst ettsom
medgivit detta. januarispeciella extraanslag li landet ochsamheten

ungdoms-vid barn- ochRiks medverkaskall Unga-94 storenex.
medverkan utomlandsInbjudningarna tilli ärteaterfestival Japan.

fågenomföras. dekan Tyst Teaterfler ärbetydligt än en av er-som
teckenspråk,på vilketensembler spelarprofessionellakänt som

Finska Riks ochefterfrågan Riks,i utlandet. Unganaturligt skapar en
åren genomfört 33tillsammansdeunderharTyst Teater senaste tre

Årutländska besökare.256utomlands 4föreställningar settssom av
föreställningar.antaletdrastisk minskning199293 innebar aven

fram-internationellt mycketnationellt ochCullbergbaletten är ett
medverkar ofta vidbalettkompani. Cullbergbaletten störregångsrikt

Cullbergbalettenshälftenungefärdansfestivaler ochinternationella av
åren balettenharutlandet. Under deiföreställningar senaste treges

Hongkong,Italien,Belgien, Spanien,Tyskland,i bl.a.gästspelat
spelåret 199091har sedanCullbergbalettenMexiko.Israel ochJapan,

700144utlandet,föreställningar i nästangivit 113 ut-settssom av
minskadei utlandetföreställningarantaletbesökare.ländska Trots att
nettokost-Cullbergbalettensbesökare.ökade antaletspelåret 199293,

år.miljoner kronortill 11utlandsgästspel beräknasnader för perca
Riksteaternutlandet hargästspel iCullbergbalettensförFörutom

internationellförsärskilda medelnågon möjlighetinte avsättaatt
Även seminarierviderfarenhetsutbytedet gällerverksamhet. etc.när

ordi-inomfrån till fall ochfallbedömasmåste kostnaderna rymmas
ordinarieinom deni Sverige liggergästspelUtländskabudget.narie

särskilda bidragvanligtvis medutlandet bekostasGästspel ibudgeten.
från Svenska institutet.med stödeller iblandmottagarlandetfrån

föreställningarnaslängd ochpå gästspeletsberoendeKostnaderna är
500 000 kronor.50 000 ochvanligen mellanvarierarstorlek och

förspelåret 199394 platsfrån medochRiksteatern en nyger
består invandrandeShikasta,ensemble,mångkulturell av pro-som
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fessionella skådespelare och musiker. nybildadeDen ensemblen är en
påmedveten satsning framhäva mångkulturelladet Sveriges för-att

delar, framhållaoch det vårpositiva i kultur berikas in-att av nya
fluenser.

Kungliga Dramatiska Teatern

Dramatens turnéverksamhet har årenunder de bådeökat isenaste
Sverige och internationellt. årenTeatern har under 1985-1993 tur-

till utlandet med antal föreställningar. Vanligtvis be-nerat ett stort
talar de kostnader turnéerna innebär. Vidmottagaren extra som
enstaka tillfällen erhållithar Dramaten bidrag från Svenska institutet

Östeuropa.för gästspel i
många utlandsturnéerDramatens har årunder bidragit tillsenare

internationell uppskattning skådespelarkonstsvensk och påharav
många håll fått Från spelåretuppmärksamhet. 198687-199293stor
har tolv uppsättningar däribland Peer Gynt,Fröken Julie,
Markisinnan Sade,Ettde Dockhem m.fl. spelat otal före-ett
ställningar i 29 olika städer världen föreställningarnaTrotsöver. att

påspelas svenska har de lockat ansenlig publik. Som exempel kanen
Markisinnan årende Sade under 1990-93 sågsnämnas att nästanav

11 000 och Peer Gynt 000 besökare15 i utlandet. Dramaten harav
utvecklat samarbete med utländskaäven gästregissörer,ett t.ex.som

Arthur Miller och Derek Walcott.

Dansens Hus

Dansens Hus uppgift såväl utländskaär svenskaatt presentera som
gästspel. Hela organisation, tekniska utrustning utfor-teaterns äretc.
mad för gästspel. Egenproducerade dansföreställningaratt mottaga
förekommer inte. Antalet gästspel begränsas uteslutande tillgäng-av
liga Dansens Hus har haft reguljär verksamhet sedanresurser.
verksamhetsåret 199091, med första på Dansenssäsong HusStoraen

våren FrånTeatern 1991. januari 1993 för 75 % denstatensvarar av
offentliga bidragsgivningen till Dansens Hus medan Stockholms stad

för 25 %.svarar
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projekt-förhållandevis andelutländska gästspelenDe stortar aven
beräknas ungefäranspråk. gästspeleni utländskakostnaderna De vara

föreställning.föreställning svenskså kostsammadubbelt som enper
enligthögre kostnader degästspel innebärutländska ärTrots att

form generelltFinansiera iallt lättareHusDansens settatttrots av
beläggning liksompublikhögre störrerecettandel störrehögre

harolika slag. Dansens Husprojektbidragintäktertillmöjligheter av
frånbl.a.utländska gästspelenprojektbidrag till deerhållit särskilda

institut,Sverige-Finland, GoetheKulturfondeninstitutet,Svenska
gemenskapen.Flamländska

internationella kom-sammanlagt 24åren hardeUnder senaste tre
interna-64 föreställningarSammanlagtHus.panier Dansensgästat av

harvilka tillsammans änharkompaniertionella ägt setts av merrum,
underlegatgästspel harutländskaAndelenbesökare.28 000 strax

ellergästspelande kompanierantaletdet totalahälften mot-av
svarande. .

osäkertverksamhetenprägladesspelåret 199293 ettUnder av
verksamhets-Införgästspel.i färreresulteradevilketfinansiellt läge

gästspel tillandelenden utländskaökningåret planeras199394 aven
Husprojektkostnaden för Dansens gäst-totalahälften. Denöverstrax

6,7verksamhetsår 199394innevarandespelsverksamhet förär ca
gästspelenför de utländskakostnadernasärskiljamiljoner kronor. Att

möjligt.inteär

OperanKungliga Teatern -
ensemblegästspel, individu-innefattarinternationella utbyteOperans

samarbetsorgan.internationellainomoch samarbeteartistutbytenella
sådanaförinte harnormala budgetDå i sinOperan utrymme

från Sedanmedelhjälpmedfinansieras dessaaktiviteter sponsorer.av
Procordia,sponsoravtal medår har Operannågra tillbaka ett

Pharmacia vilket OperanKabiBrands ochProcordia United ettger
huvudsak föranvänds iMedlenmiljoner kronor.årligt bidrag 10av

turnéerför Operansframstående artister ochutländskagästspel av
utomlands.

allmänhetdelas igästspel och turnéerutländskaförKostnaderna
direktkostnaderrörligaOperansinblandademellan de parterna. som

199192 tilluppgick underverksamhetinternationellhänföras tillkan
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19 miljoner kronor, 199293 uppgick de till 16,7 miljoner kro-ca
Kostnaderna för den tuméverksamheten uppgick tillnor. egna ca

5,1 miljoner kronor respektive miljoner1,2 kronor. Hur delstorca
de fasta kostnaderna gåri detta sammanhanganvänts attav som

beräkna.
Spelåret 1991-92 innebar flera omfattande utlandsgästspel. Kung-

liga påTeaterns Balett dansade Finlands Nationalopera i Helsingfors,
Baletten framträdde i Prag. Operaensemblen framträddeäven i
Sevilla under världsutställningen. sågsTotalt operaföreställningama

4122 och baletten 891 Under 199293 turne-av personer av personer.
svenskarade baletten till Nordirland och Estland där den före-9gav

sågsställningar 7425som av personer.
Operan under från199192 gästspel Bayerischemottag ett

Kammeroper pågästspelade Drottningholms Slottsteater.som
frånEstoniateatern Tallinn gästade Operans 4storasom scen, gav

föreställningar sågsoch 2500överav personer.
Under 199293 frånendast gästspel utlandet, Neder-mottogs ett

lands tvåDans Theater, föreställningar Ut-storasom gav scenen.
ländska från Bali, Australien och USA deltog vidgäster Kung-även
liga Teaterns balettgala.

Gästspel utländska eller i utlandet verksamma svenska artisterav
ocksåmöjliggjordes frånsponsoravtalet. Under perioden 199091-av

l99293 ökade kostnaderna för utländska artister solister, dirigenter,
regissörer, frånkoreografer m.fl. 9 miljoner kronor till 13ca ca

årligen.miljoner kronor Svenska artisters utomlandsengagemang
underlättas månOperan i möjligaste bereder dem ledighet.attgenom

F ol koperan

Folkoperan har sedan flera år fler inbjudningar gästspelaatt utom-
lands vad kan genomföra.än Opera dyr konstform och deärman en
tillgängliga begränsning. Folkoperan anställerutgörresurserna en
enbart frilansare vilket de måstemedverkandes löner finansi-gör att

den produktion de deltar i gästspel. Relativt bliräven setteras av -
Folkoperan därför dyrare att engagera.

Folkoperan budgeterar 50 000-l 000 000 kronor för gästspel.ca
Det inte subventioneras från Sverige framräknas prisettsom som per
föreställning för Sedan 1986 har Folkoperanarrangören. gästspelat

127



SOU 1994: 35

Edinburgh, vilketfestivalen igånger vid den internationellaflertalett
inbjudningar. Folk-många kontakter ochtill internationellahar lett

Åland. planerasUnder 1994i Kiel ochframträtthar ävenoperan
i Jerusalem.York ochframträdanden i New

mottagande.fått mycketföreställningar harFolkoperans gottett
1000publikhaftföreställningarnaEdinburgh harI av ca peren

medräknaSammanlagt kanKiel 900.föreställning, i attmanav ca
föreställningar Folk-utlandet000 besökare i10 och 14mellan sett av

operan.
frånstödmed hjälpgenomförtsgästspel harFolkoperans av

SAS bidragitkulturrådet. tillfälle harVidinstitutet och ävenSvenska
erhållsYorkgästspelet i New ävenplaneradefria Till detmed resor.

till JerusalemFörfrån ochKulturdepartementetstöd resansponsorer.
ifrån SIDA.medel bl.a.söks

Marionetteatern

påexempelsammanhangi dettakan nämnasMarionettteatern ettsom
samarbete.internationelltaktivtmycketmedmindre ettteateren

i allaoch 124 städerländer1958 43sedanhar gästatMarionettteatern
spelåret turnerade199293Australien. UnderVärldsdelar utom

Spanien,besökteVärldsdelar ochmånader iunder treteatern sex
ochIndien Norge.Pakistan,Brasilien, Taiwan,Argentina, Uruguay,

Upptäckts-ColumbusföreställningenspråkversionspanskEn av
9sammanlagtBrasilien,ochArgentina, Uruguayspelades iresa gavs

QuijoteDon2888totalpublikföreställningar med personer.aven
Taiwan medföreställningar iikinesiska 4simultantolkad till gavs

spelades 8IndienPakistan och1950 Itotalpublik personer.en
1450för sammanlagtöraföreställningar Ett ensamt personer.av

utlandstuméerförstår för kostnadernai allmänhetMottagarlandet
verksamhet be-internationellateaterområdet. Marionetteaternsinom
sådana möjlig-världen därtredjestår kulturutbyte medtill delstor av

erhålls regelbundetverksamhetdennaföreligger. Förheter inte
bidragsmedel för kultur-särskildafrån Svenska institutetsresebidrag

förstårMarionetteaterni u-länderna. Närutbyte mottagaresom
uppehållsbidrag frånerhållaspåutländska kan sättsammagrupper

ochkulturutbytesverksamhet,Svenska institutet. Förutom arrangerar
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deltar Marionetteatern regelbundet i internationella festivaler, samt
bedriver reguljär gästspelsverksamhet.

Genom efterfrågan, lång traditionstor turnerande och ett ut-av
vecklat kontaktnät för kulturutbyte har Marionetteatem välfunge-ett
rande samarbete med bidragsinstitutionerna för gästspel utom-egna
lands. De upplever dock ökade svårigheter finansiera utländskaatt

gästspel vid teatern.gruppers
Marionetteaterns internationella verksamhet innefattar också peda-

gogiskt arbete i form kurser och mottagande stipendiater frånav av
andra länder. Representanter från gästföreläser påteatern även

och utbildningsinstitutioner iteatrar utlandet.

Kulturhuset Stockholmi

Kulturhuset i Stockholm, fårhär tjäna exempel festival-som som
har sedanarrangör, drivit programverksamhetstarten inriktad påen

internationellt utbyte. Då Europarådets examinatorer granskade den
svenska kulturpolitiken konstaterade fåde institutioner vid sidanatt

Kulturhuset hade kontinuerligt internationelltettav programutbud.
Inför verksamhetsåret 1988 beslutades huvuddelen gästspelenatt av
skulle i sammanhållen festivalsäsong. Påpresenteras detta sätten
hoppades kunna effektivisera marknadsföringsinsatserna ochman
skapa ökat intresse hos publiken förett den internationella
scenkonsten.

Den internationella kulturfestivalen har sedan innehållitstarten
presentationer dans och frånmusik helateater, världen med in-av
riktning samtida kulturyttringar. Festivalen har innehållitäven en
svenskstockholmsk anknytning. Under de åren har Kultur-senaste
huset samarbetat bådemed Dansens Hus 1992 och Vattenfestivalen
l992,l993. Inom för Scensommar 1993 betaladelproduce-ramen
rade Kulturhuset 35 besöktes 5 401 Dessaprogram som av personer.
siffror inkluderar inte föreställningarde arrangeratssom av annan

inomutomarrangör Kulturhusets lokaler.
Det kostsamtär internationella festivaleratt detarrangera scen-

konstnärliga området. femDe festivalerna sedan 1988 har totalt sett
finansierats med tredjedel Kulturhusets sammanlagdaen av program-

Årmedel för det aktuella verksamhetsåret. 1993 dock i dettavar av-
seende exceptionellt festivalkostnaderna motsvaradeatt 90 %genom
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Scen-Nettokostnaden förprogrambyråns verksamhetsmedel.av
kronor. Kultur-miljonertill 1,3uppgick1993sommarfestivalen ca

från insti-Svenskagenomförandefestivalensförbidragerhöllhuset
kulturrådet.ochtutet

verksamhet.internationellaAmatärteaterverksamheiens

organisationideellRiksförbund ärATR Amatörteatrarnas somen
konstnärligasvenskstödjaoch amatörteaterssamlauppgifttillhar att

medtillsammansharutveckling. ATRekonomiskaochadministrativa
Svenskt Amatörteater-bildatArbetarteaterförbundSverigesATF

ochnordisktisvenskföreträda amatörteateruppgiftråd, är attvars
amatörteaterarbete.internationellt

IATAnordiska, ochAmatörteaterråd denärNordisktNAR
internationellaAssociation denTheatreInternational Amateur sam-

organisationerinom dessaGenomarbetsorganisationen amatörteatern.
festi-ochinternationella kurserochnordiskadelta imöjlighet attges
finnsDetutbildningförståelse ochuppnå teater.förvaler genomatt

festivaler amatörteatergrupperinternationellautbud somstortett av
formu-enskildadehjälper atttill. ATRanmäla sigkan grupperna

självkulturrådet och avsättertillriktadebidragsansökningarlera
tillstödverksamhetsbidraglokalasina000000-150100 somav

sammanhang.internationellaimedverkargrupper som
åren. Sedandeunderökatharinternationella utbytet senasteDet

år.utomlandsATR-grupperspelar 10-15årnågra tillbaka per
be-TidigareutländskatiotalsamtidigtbesöksSverige ett grupper.av
delTillriktning.varjei storendastutbytetstod ett grupperparav

Östeuropa.itill utbytemöjligheterökadeökade utbytetbestår det av

erfarenhetsutbyteochsamarbeteInternationellt

inomsamarbetenätverk förvälutvecklade teaterflerafinnsI Europa
indi-enskildaochorganisationersvenskavilkadansområdet medoch

kontakt.fortlöpandeharvider en
försvensktITISvenska utgörTeaterunion centrumSvensk -

intresse-icke-statligvilketITI ärTeaterinstitutetInternationella en
består 70-tal ITI-världen. ITIi hela ettförorganisation avteatrar
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får från UNESCO. har till uppgift för-och visst stöd ITI attcentra
teaterområdetoch praktikmedla internationellt utbyte kunskapav

för det skapande samarbetet.ökaatt
för 76bildades 1951 och har närvarande med-svenskaDet centret

Svenska intresseorganisationlemmar. Svensk Teaterunion ITI är en-
och verkauppgift bl.a. stödja olika svenskmed teateratt grenar av

tillsvenskt harför samarbete dem emellan. Som ITI-centrum man
internatio-utbyte och verka föruppgift försöka underlättaatt en

teaterområdet.nalisering
frågorerfarenhet ochTeaterunions Svenska ITI:sSvensk är att-

gästspel har tilltagit. särskild arbets-kring internationella Enproblem
genomförde undersökningdärför 1988. Gruppentillsattes engrupp

fram-gästspelsverksamhet i landet. enkätenAvteatrarnas runt omom
intresse för utländska gästspelgick det fanns större att ta emotatt ett

Både kunskaper och kontaktersker. ekonomiskavadän resurser,som
många håll. för i landetunderlättasaknades För arrangörer uteatt

sammanställt handledningTeaterunion Svenska ITIhar Svensk en-
kontaktnät för gästspelsproducenterför gästspel Ettöver gränserna.

också stånd.kommit tilli landet harrunt om
deTheatre Meeting IETMInformal European är störstaett av

på informella kon-för scenkonst i och byggernätverken Europany
områdetpersonligt Andra nätverk inomtakter och ärengagemang.

of Information Centres for the PerformingNetworkEuropeant.ex.
ofTheatre Convention ETC Union EuropeanArts, European

of theUnion des Théâtres de 1Europe, Forum EuropeanTheatres
Networks och League of Institutets of theCultural European Arts

ELIA.

6.4 Bild, form och utställningar

Inledning

Bildkonstområdet spridning det gäller inne-visar bredd och närstor
håll bildkonst, konsthantverk,verksamhetsformer. omfattaroch Det

konstpeda-boendemiljö liksomdesign, formgivning, arkitektur och
institutioner ochfinns flertalgogiskt och konstbildande arbete. Det ett

området,former för finansiering inomorganisationer med olika t.ex.
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kommunalt och regionalt huvud-och konsthallar med statligt,museer
mannaskap.

auktionsfirmorgallerier, ochKommersiella företag, mässorsom
presentationen och omsättningendelbetydandeför avavsvarar en

föreningsdrivenfolkrörelseanknutenförekommerkonst. Det även
två konstföreningar arbets-främstverksamhet, nära tusengenom

studieförbund.ochplatserna genom
både publikenerbjuderoch privata förmedlareKonstinstitutioner

från andraSverige del konstmöjligheter ioch konstnärerna taatt av
och samlingar. Svenskinternationella utställningarländer i form av

nå gästande utländskmöjlighetpåerbjudskonst sätt att ensamma
från bereds konst-bidrag myndigheteroch ävenstödpublik. Genom

med sin konstnå utanför landetsmöjlighet gränserSverigeinärer att
konstnärsutbyte.utställningar ochi form av

bild, formförinternationellt utbyteförStatliga insatser
utställningaroch

i UtlandetSvensk KonstNutidaUtställningarförNämnden av
utveck-bilduppgift förmedlasärskildharNUNSKU att avensom
interna-publik. Denutländskkonstlivet tilldet svenskalingen enav

utställningsområdet präglasochinom konst-verksamhetentionella av
kulturrådet och SIDAinstitutet,Svenskamellansamarbetenäraett

finns församarbeteformaliseratmyndigheter. Ettandra berördaoch
Öst- informellaCentraleuropa,i ochochi u-ländernaprojekt men

projektfinansieringinför planering ochskeröverläggningar även av
oftaprojekt delasFinansieringenvärlden. störreandra delari avav

huvud-ansöker iEnskilda konstnärermyndigheterna.olikamellan de
från bildkonstnärs-Sverigesinternationellt utbytebidrag försak om

ochfrån institutetutgå Svenskabidragundantagsfall kanifond även
stiftelser kankommunala fonder och ävenochkulturrådet. Privata

internationellt utbyte.tillhandahålla förbidrag
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NUNSKU, nämnden för utställningar nutida svenskav
konst i utlandet

NUNSKU har till uppgift anordna utställningar i utlandetatt nutidaav
svensk konst. NUNSKU:s fasta åtagande förär det svenskaatt ansvara
deltagandet vid Biennalen i Venedig. Beslut från svenskom vem som
sida skall för det svenska deltagandet i Biennalen i Sao Pauloansvara
fattas från år år,till årvissa kan åliggadet NUNSKU. Nämnden
genomför antal mindreäven projekt. NUNSKU:sett stort anslag har
de budgetåren varit 1,5 miljoner kronor.senaste ca

NUNSKU har framför allt på finna godasatsat att samar-
betspartners med hög internationell för så kunnastatus sättatt
sprida svensk konst i utlandet. Nämnden fortlöpandegör analyser av
hur medlen bäst utnyttjas och effekt förstörst sprida kunskapattger
och kännedom svensk konst.om

NUNSKU har under 90-talets första år intensifierat sin verksamhet
och ytterligare stärka kontaktarbetet med föratt Europa iavser att
samband med eventuell EU-anslutning ha väl fungerandeetten
kontaktnät med intressanta institutioner.

Som del i NUNSKU:s ingårverksamhet bjuda inäven utländskaatt
för konstmuseer och andra utställningsproducenterrepresentanter till

Sverige. Nämnden eftersträvar svenska konstnärer ska delta iatt
internationella utställningar hög och därför inbjuds ävenstatusav
kritiker och från medierna i andra länder.representanter Inbjud-
ningar olika slag genomförs ofta med hjälp frånstöd Svenskaav av
institutet.

Konstnärsnämnden

Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond det inomär Konst-organ
närsnämnden handlägger ärenden inom bildkonstområdet.som

Förutom arbetsstipendier och resestipendier i arbets- eller studie-
syfte utdelar styrelsen projektbidrag föräven utställningar i utlandet.
De i första hand avseddaär användas för för-ochatt transport-rese-,
säkringskostnader kost och logi.samt

Under 199293 utdelades bidrag till 77 utställningar i utlandet.
Genom dessa presenterades 54 bildkonstnärer, 12 fotografer, 3 textil-
konstnärer och 8 konsthantverkare.
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ochFrankrikeiägdeutställningarantaletövervägandeDet rum
Norden. Ettiländervästeuropeiskai andra samtTyskland, ett par

AustralienAfrika,Latinamerika,iutställningartillföllfåtal bidrag
Östeuropa stadigt.ökarföransökningarAntaletUSA.och

utlandetiateljévistelserprojektbidrag förutdelarStyrelsen även
fårmånader hyratvåminstunderkonstnärersökaskanvilket somav

förateljéstipendier längreBildkonstnärsfondens ut-ateljégästbostad.
stipendiater.utgått till 12årföregåendeår liksomilandsvistelse har

ochuppehälle, hyraförkostnaderAteljéstipendierna ma-resa,avser
bild-tillföll 10199293utdeladesbidragende 12terial. Av som

textilkonstnärer.och 2konstnärer
tillinbjudasutländska konstnärerkan199293budgetåretFr.o.m.

styrelseBildkonstnärsfondenskulturutbyte.internationelltförSverige
möjlighetkonstnärersvenska attsyftei000 kronor100 att geavsatte

arbets-förSverigetillframstående utländsk konstnärinbjuda enen
projektetSwedeninresidenceinArtistAIRISförstavistelse. Det -
NakhovaIrinaskulptörenryskadär denpå Gotland,genomfördes

Balticutställningeninförmaj-juniunderarbetatillfällefick att
93.Sculpture -

fria konsternaAkademien för de

målar-,främjauppgifttillharde fria konsternaför attAkademien
hörandebildkonstentillandrabyggnadskonstochbildhuggar- samt
statligaAkademiensuppgickbudgetåret 199293Underkonstarter.

användeskronor00050miljoner kronortill 1,5anslag varav caca
verksamhet.internationellför

bådeinternationellt utbytetillKonstakademien bidrar genom rese-
utställ-deltagande isvensktbidrag tillateljéstipendier ochoch genom

ochi husetanordnasutställningarUtländska ut-utomlands.ningar
skeri utlandetutställningartillkonstsamlingarAkademienslåning av

årligen.
internationella kon-regelbundet ideltarledamöterAkademiens

med-kompetensområden. Akademienrespektivesinainomgresser
konst-sammanslutningen europeiskavid bildandetverkade även avav

of Arts.Academies FineNationalCouncil ofakademier European
till akade-regelbundetinbjudsledamöterochUtländska föreläsare

programverksamheten.offentligaför denmien, bl.a.
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Svenska institutet

Svenska institutet stöder utställningsverksamhet inom hela kulturom-
rådet, arkitektur, design, foto, konsthantverk, konst och kultur-
historia. Utställningsverksamheten omfattar såväl projekt,större
vandringsutställningar, ombesörjande svensk representation iav
samlingsutställningar bidrag och service till kulturarbetare,som
institutioner och utlandsmyndigheter.

Som exempel projekt inom institutetsstörre utställningsverk-
samhet kan dennämnas Folkkonstutställningen produceratsstora som
i samarbete med Kulturhuset, arkitekt Mats Widbom, Leksands
Kulturhus, Kulturen i Lund, Dalarnas Museum och den amerikanska

Museum of International Folk iArt St. Fé,mottagaren New Mexico.
Utställningen klar för visningär hösten vintern 1993 och kommer-

visas minst fyra i Nordamerika.att museer
ÖsteuropaI har sedan början 1992 visats utställning arki-av en om

tektur, konsthantverkindustridesign och i syfte bra ochatt presentera
fungerande påexempel boende, offentlig miljö och industriarbets-
platser, vårdhem Utställningen producerades i samarbete medm.m.
Sveriges Arkitekturmuseum och Föreningen Svensk Form. samrådI
med mottagande utländska institutioner har för varje visningseparat
gjorts specialarrangemang i form seminarier kring stads-av ex.
planering, husrenovering, handikappdesign, möbel- och textilfonn-
givning.

Utställningen har rad utställningsutbyten, bl.a.genererat en nya
mellan Arkitekturmuseum och i Budapest och Ljubljana. Förmuseer

tillmötesgå intresse från formgivare och konstindustriskoloratt i bl.a.
Estland och Polen kommer utställning fram kring textil-att tasnu en

förtryck industrin möbeltyger, lakansväv etc.-
Ytterligare arkitekturutställning har tagits fram Arkitektur-en av

Den svensk byggnadskonst under 1900-talet ochpresenterarmuseum.
följer den bok The Swedish ofArt Building, publiceratssom av
Svenska institutet. Utställningen vårenkommer under 1994 visas iatt
Belgien, Frankrike, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien och
därefter i USA och Kanada.

Efter inbjudan från konstmuseum i Seoul har urvalett etten av
textilkonst, glas och keramik ställts till utställning tillsamman en
vilken Svenska institutet bidrag ochstörre verkar aktivtävenettger
för finna fler visningsmöjligheter i regionen.att
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utställningmedSpanieninstitutet iturnerade1992Under somen
sammanställtMaterialetfrån vikingatiden.materialvisade avvar

ochomarbetatsharUtställningenStockholm.iHistoriska numuseet
i Ecuador,visas vidaresedanskallChile. Dennärvarande iförvisas

Mexiko.ochNicaraguaVenezuela,
StockholmivisadesNordstjämanochSolenUtställningen som

inriktning ochkulturhistoriskbredhar1993,hösten ger enen
påSverigeFrankrike ochmellanförbindelsernamångsidig bild av

iNationalmuseumproduceratsharUtställningenl700-talet. av
ochHusgerådskammaren,Kungl.institutet,Svenskamedsamarbete

franska UD:sAFAA,ArtistiquelActionFrancaise deLAss0ciation
ipå PalaisGrandvåren 1994kulturbyrå kommer öppnaoch att

radinstitutetSvenskautställningen har arrangeratParis. Runt en
mid-anknytning, bl.a.1700-talssvensk-franskmedkringaktiviteter

ochfotoutställningarfilmserie,symposium,seminarier,dagar, en
CulturelParisñlial, CentreinstitutetsSvenskamusikframträdanden.

igenomförandeprojektetsförhuvudansvaretharSuédois CCS,
ambassaden.SvenskamedsamarbeteParis i nära

ärenden inominstitutet 207registreradebudgetåret 198990Under
visningstill-Antaletbeviljades bidrag.122utställningsområdet, varav

miljonertill 2,4kostnadenochstycken,till 124uppgickfällen ca
ärendenregistreradehade antaletbudgetåret 199293kronor. För

kost-96 tillfällen tillvidvisadesoch99 fick bidrag254,stigit till en
påpekas utställnings-börHärmiljoner kronor.1,6 attnad av ca

inteIndien-projektet nedanSverige iförinomvisningar seramen --
inkl.Tvärkulturelltunderredovisassiffror,ingår i dessa utan

o.dyl.Sverige-veckor
medkulturutbytetochmed SIDAsamarbetetförInom u-ramen

konstområdetochbild-projektbidrag inomantaletökadeländerna
min-Anslagetbeviljade bidrag.från 19 till 34periodunder samma

miljoner kronor.till 1,4miljoner kronorfrån 2,9skade dock ca
innefattar rad olikaprojektinstitutetsSvenska störreBland ensom

Sverige ikulturprojektetflerårigadetkulturyttringar kan nämnas
utställningochdesignutställningomfattade bl.a.Indien avenensom

också kulturytt-ingår rad andraprojektetkonst. Inutida svensk en
treveckorsturnébl.a.inslagbarnkulturprojekt medringar ent.ex. av

bammiljö-i Indien,flera städerbamfilmsveckor i samtByteatern,av
barnboksseminarium.och
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ÖsteuropaInom kulturutbytet med utställningar det områdevar
Ãrerhöll flest beviljade bidrag: 199293 beviljades 36 bidragsom

inom utställningsområdet för vilka kostnaderna uppgick till 1,1ca
miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen inom utställningsområdet har tvingat fram en
omprioritering begränsad bidragsgivning och kontaktskapandemot
stöd vissa samproduktioner utställningar.större Utställnings-samt av
verksamheten har under år drabbats besparingar ochsenare av
Svenska institutet har inte längre tidigare möjlig-sättsamma som
het på hand producera utställningar.att egen

l anslagsframställningen för 199394-199596 anför Svenska insti-
under årende främst kommernärmaste bidragtutet tillatt attman ge

visningar i utlandet utställningar producerats andraav som av
museer etc. Nya utställningar, intressanta för utlandsvisning kan
identifieras bevakning befintligt frånutbud ochgenom av museer
organisationer. Administrativt biståndoch tekniskt kvarstår liksom
cirkulation befintliga vandringsutställningar.av

kulturrådStatens

På konstområdet kulturrådet bidrag för konstnärsgrupper ochger
organisationers deltagande och representation vid internationella
seminarier och utställningar. Finansieringen sker ofta i samspel med
Svenska institutet eller SIDA.

De medel NUNSKU disponerar fåtalmedger bara konst-ettsom
deltagande vid konstmässornärers och biennaler. Kulturrådet har

ibland tillsammans med Sveriges bildkonstnärsfond och Svenska
institutet någradärför vid åtagittillfällen sig komplettera medatt
medel för samfinansiering svenskt deltagande. Kulturrådet för-av
söker prioritera de konstnärsgruppernas möjligheter delta iattyngre
det internationella konstlivet samlingsutställningar och andragenom
projekt.

Kulturrådet beviljade 40 bidragsansökningar internationelltmed
ändamål för konst, och utställningar budgetåretundermuseer
199293. De uppgick totalt till 1,4 miljoner kronor. Internationellca
verksamhet förekommer också naturligt inom för organisa-ramen
tioners ordinarie verksamhetsbidrag.
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sek-kulturrådet de svenskastöderverksamhetsbidragGenom
utställ-ochkonstorganisationer inominternationellationerna av

Association, WCCArtistsInternationalningsområdet IAAt.ex.som
Bi-of Critics.Association ArtAICACouncil ochWorld Crafts

internationelladeltagande viderhållas förfrån kulturrådet kandrag
erfarenhetsutbyte.symposier ochkongresser, annat

samråd medkulturrådet itreårsperioden harUnder den senaste
projektintressantaflertaltillgivit bidrag störreinstitutetSvenska ett

Östeuropa.Östersjöländerna föroch Inommedutbytet ramengenom
1993genomfördesBalticakring projektet Arssamarbetet sommaren

projektflera deLiksomVisby.iSculpture-utställningenBaltic av
år.fleraprojektsig detta överkulturrådet sträckerstöder

konsthantverks-ochkonst-samarbetsprojektflerårigtEtt annat
Arctics.in theutställningen Artsarktiskaområdet denär stora

medpå distanssamarbetekompliceratmånga års planering ochEfter
Kirunautställningsturné iinleddesGrönland och Alaskabl.a. en

SverigeFinland ochi Norge,1993 för sedan turneraattsommaren
1994.under

museiområdetinomerfarenhetsutbyteKulturrådet stöder även
nationalkommittén inomsvenskadenverksamhetsbidrag tillgenom

utgår tillBidragMuseums.Council of ävenInternationalICOM
CouncilCraftsi WorldmedlemSvenskFöreningen Form ärsom

WCC-i den svenskasekretariatetårflera sköteroch sedanWCC
kommittén.

SIDA

både tillbidragasyftekulturområdet harpåSIDA:s insatser attsom
ii länderkulturen deinhemskatraditionelladenbevarandeett av

samtidigt sti-samarbete, ochmed vilka SIDA hartredje världen att
områden. ialla Konstnärerinomkreativt nyskapandemulera u-

ochoch kontakterutbildningbåde material,bristländerna lider
väsentlig roll.kulturbiståndet spelatområde harinom detta en

konsthantverksområdetochkulturbiståndet inom konst-Medel för
åren, från 918 000 kronorunder dehar ökat kraftigt senaste ca

199293.kronormiljoner198990 till 4,7ca
frånerhållit stödperiodenunderprojekt harolikaFlera typer av

konstområdet, utställningsstöd, bi-organisationsstöd inomSIDA bl.a.
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drag till konstnärsmaterial stöd till workshops ochsamt ut-annan
bildning både i Sverige och utomlands.

mångaKonst i fall väsentligär del frigörelsekampen moten av
rasism och kränkning mänskliga rättigheter framför allt i Afrika.av
För stödja frihets- och jämlikhetssträvanden har det varit angelägetatt

föra budskapen från afrikanska konstnärer och dem kändaatt ut göra
i vår del världen. Svenskt kulturbistånd SIDA har på dettaav genom
område gjort insatser i samarbete med Kulturhuset i Stockholm och
Riksutställningar.

Även konsthantverket hotat i u-ländema.är Den svenska in-största
inom konsthantverket femårsprojekt förär hjälpa densatsen ett att

sydafrikanska befrielserörelsen ANC och driva utbildning iatt starta
textiltryck för sydafrikaner i exil i Tanzania.

internationelltEtt mycket uppmärksammat projekt utställnings-
området initierats den svenska nationella ICOM-kommittén ärsom av
SAMP The Swedish-African Museum Project i vilket fjorton
svenska deltar samarbete med s.k. tvillingmuseum imuseer genom
något afrikanskade länder deltar i projektet.av som

Samarbetet består utställningsprojekt, utbildning, praktikav av
dokumentationsarbete, seminarier SIDA står för den storam.m. an-
delen projektets kostnader, kulturrådetmedan stöder samord-av
ningen och utvecklingen de aktuella projekten vid iav museerna
Sverige. SlDA:s kulturbistånd till museiverksamhet 1,8 miljo-var ca

kronor budgetåretför 198990, budgetåret 199293 hade det ökatner
till 4,5 miljoner kronor.ca

Museernas internationella verksamhet

Museerna i landet kan inte i detta avseende behandlas enhet.som en
Att fullständiggöra redovisning internationella verk-en av museernas
samhet har inte här varit möjligt. Genom har desärartmuseernas
internationella kontakterna kommit utvecklas mycket olikaatt muse-

emellan, beroende tillgängliga och uppdrag. Kultur-erna resurser
rådet har enkät insamlat uppgifter interna-genom en om museernas
tionella kontakter under de åren vilka fåttutredningen delsenaste ta
av.

StatensI konstmuseers ingåruppdrag förvärva inte bara in-att
hemsk frånkonst andra länder,även därför kommer deras inter-utan
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i särskiltöversiktligt redovisas nedannationella kontakter ettatt
också Riksutställ-något utförligare redovisningavsnitt. En görs av

Även någon uppdrags-inte harningars verksamhet. de museer som
utveckladock flera skälinternationell verksamhet harrelaterad att

på under deExempelinternationella kontakter. senastemuseer som
Arkitek-med utlandetåren aktivt utställningsutbytehar haft ärtre ett

museum-etnograñska.och Folkensturmuseum
utställningsuppgiften,verksamhet innefattarMuseernas utöver

vilket förutsätter kontakterinsamling,forskning, dokumentation och
branschen helhet. Enochutanför detmed museetparter somegna

såledesinternationella samarbete berörviktig del museernasav
utåtriktadeforskningsområdet erfarenhetsutbyte. För denoch mer

vad det gäller in- ochsamarbetekrävsdelen verksamheten t.ex.av
föremål hela utställningar.utlån både ochenskildaav

kontakternaharbåde de regionalacentrala ochFör de museerna
ekono-praktiskt ochi formgrad stimuleratsmed utlandet i hög av

kulturrådet. Kontaktemainstitutet ochfrån både Svenskamiskt stöd
institutetsmed Svenskagenomförs i samarbetemed u-länderna pro-

Som finnsmed SIDA.eller direkt nämnts ävenför kulturutbytegram
och institutet.enskildasamproduktioner mellanexempel museer

till-ICOM erbjudasmuseiorganisationenMuseipersonal kan genom
museiföreningenSvenskaerfarenhetsutbyte.internationelltfälle till

museipersonalensochutvecklamedverkar tilläven att museernas
årligen hållits interna-1986 harkontakter. Sedaninternationella

Umeå uni-museologi vidinstitutionen förvidtionella museidagar
versitet.

kontakter iinternationellaomfattandeharDe centrala museerna
gradhögerfarenhetsutbyte. Ioch präg-forskningssamarbeteform av

forskningsinstitutioner.med dessRiksmuseetNaturhistoriskalar detta
har begränsatcentralmuseernaKulturrådets visar dockenkät ettatt

utställningar.vad beträffarutbyteinternationellt
omfattar länsmuseerregionalastatsbidragsberättigadeDe museerna

ambi-internationellaoch Malmö. Trotsi Göteborg attsamt museerna
deprogramförklaringarformella äri derasuttaladetioner inte finns

utställnings-såvälomfattarbetydande. Dekontakternainternationella
utbildningsfrågor, studiebesökkonferensdeltagande,verksamhet som

endast idockförekommerforskningkringinlån. Samarbeteoch
omfattning.litenmycket
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Utöver de traditionella kontakterna mellan de nordiska länderna
har de regionala haft olika former utbyte med bl.a.museerna av
Frankrike, Tyskland, Italien, England, USA, Chile, Holland och
Ungern. Intensiva och riktade kontakter har under årende senaste

Östeuropa.fördelat på tvåsig områden, Afrika och Det svensk-afri-
kanska museiprogrammet SAMP initierades egetgenom museernas
deltagande den svenska ICOM kommittén och finansierassamt medav

frånmedel frånSIDA och kulturrådet. Kontaktema med de baltiska
länderna och Polen har huvudsakligen gällt utställningsutbyte, främst
inom konstområdet.

Statens konstmuseer

Statens konstmuseer omfattar Nationalmuseum, Moderna ochMuseet
Östasiatiska Museet. Statens konstmuseer har till uppgift främjaatt
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museerna skall levande-

äldre och nutida konstfonnergöra och deras samband med samhällets
utveckling, verka för konstnärlig och kulturell förnyelse.samt

Verksamheten starkt internationellt inriktad. Såvälär Moderna
ÖstasiatiskaMuseet Nationalmuseum och inte minst Museet harsom

sina naturliga kontakter utomlands. Av de utställningar som arrange-
har fråndel inslag utlandet eller helt produceradestor ärras en av

material förts in från andra länder. Museerna har mycketsom en
utlåningspolitik ochöppen deltar med enskilda verk i mani-större

festationer i andra länder korttidslån. Eskorterade transportergenom
uppgår årligen till 150 stycken. Statens konstmuseerca arrangerar
dessutom årligen växlande antal utställningar visas utomlands.ett som
Svensk konst placeras också svenska beskickningar och delega-
tioner i utlandet.

Den internationella verksamheten så integrerad i helaär museernas
verksamhet svården särskilja.är En del det interna-att att stor av
tionella utbytet såorganiserat mottagandeär att tar merpartenmuseer

Öst-kostnaderna. bådagäller iDet riktningarna. Utbytet medav
något annorlunda ut.europa ser
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Moderna Museet

Moderna Museetssjälvklart delkontakterInternationella utgör aven
iverkställande ledamotalltidchef ärModerna Museetsverksamhet.

inten-förekommerutställningarinternationella ettInförNUNSKU.
Modernaforskare. Förochkollegerutländskamedsamarbetesivt

projektinternationellaförkostnadernaverksamhet utgörMuseets
för-utställningar. Dettaförkostnadernafjärdedelarnästan tre av

åren. Underfemdeunderstabiltrelativthållande varit senastehar
internationelladenförkostandernauppgickbudgetåret 198990

2,7tillde ökat199293 hademiljoner,till 1,7verksamheten caca
miljoner kronor.

1992 ochunderutlåningsverksamhet,aktivharModerna Museet en
Sverige.utanförår utställningartillkonstverkutlånades 461993 per

innehållitutställningarradtvå åren har museetdeUnder senaste en
bådefråninlånades verk1992Underfrån utlandet.lån konstverkav

Jaffe,Leeutställningarnatillsamlingarprivataochinstitutioner
verkinlånades 461993UnderFederle.HelmutSmith ochKikki

utställningentillverk223Norden,ochLégerutsällningentill
tillverkViola och 7Billutställningen16 verk tillMappelthorpe,

Aeppli.Evautställningen
internationell,också mycketverksamhetFotografiska ärMuseets

kostnadernautgjorde198990Underväxlande.omfattningen ärmen
utställningsbudgeten,70 %verksamheteninternationellaför den ca av

inter-utgjorde den199293Undertill 12 %.de minskathade199192
utställningsverk-kostnaderna för%verksamheten 30natinella av

Fotografiska Museet.samheten

Nationalmuseum

ochin-regelbundetföretaravdelningar ut-NationalmuseumsAlla
kringsamarbetetinternationellaverk. det ut-konstnärliga Ilåning av

konfe-internationelladeltagande iingår ochkontaktresorställningar
forsknings-internationellaimedverkansymposieroch samtrenser

utländskaverk till 47NationalmuseumlånadeUnder 1992projekt. ut
institutioner.utländskautlånades till 42år verkFöljandeinstitutioner.

medoch konservatorerintendentertillfällenVid dessa museetsreser
kurirer.som
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Under 1992 producerades i bl.a. den internationella utställ-museet
ningen Rembrandt och hans tid. Det förberedande forskningsarbetet
inför utställningen bedrevs i samarbete med flera utländska forskare.
De utländska inlånen till utställningen betydande och krävde ettvar
långt förarbete. dennaFör utställning lånerhölls från 22 institutioner
från från17 och privata samlingar 6 Utställningens-orter orter.
budget 2,8 miljoner kronor.var

Bidrag till utställningen Nationalmuseums huvudsponsorergavs av
under perioden dvs Grand Hotel, SAS och Svenska Dagbladet.

Katalogen i samverkan med Fischer förlag som betaladeutgavs
30 % med bidrag Konung Gustaf VI Adolfs fond församt svenskav
kultur.

Även till utställningen Carl Larsson hämtades lån frånantalett
institutioner privataoch samlare i Japan, Tyskland, Italien, Frankrike,

Österrike.England, Tyskland och En version års1992 utställ-ny av
ning skall under 1994 visas på fyra platser i Japan.

Förberedelser inför den internationella utställningen Goya
hösten 1994, och utställningen Stilleben våren 1995 har inne-
burit aktivt samarbete mellan och utländskaett museets representanter
kolleger.

Inlåning skedde för påutställningaräven Gravyravdelningen. Ut-
ställningen Rafael 1992 beroende inlånutländska från in-7var av
stitutioner. Bidrag för kurirresor erhölls från SAS, och för inkvar-

Årtering från Grand Hotel i Stockholm. inlånades1993 verk till
utställningen Wifredo Lam.

Nationalmuseum har i samarbete med Svenska institutet och AFAA
Association Francaise dAction Artistique producerat den tidigare
nämnda internationella utställningen Solen och Nordstj-ärnan som
skickas vårentill Paris 1994. Samtidigt utställningmottager museet en

fransk symbolism med huvudsakligen franska långivareav ävensom
kommer visas i Danmark och Norge.att

Östasiatiska Museet

Östasiatiska Museet har under åren lånatde mål-radutsenare en
ningar till utställningar i utlandet. Under 199293 bidrog bl.a.man

utlånmed kinesiska målningar till utställningen The Century ofav
Tung Chi- chang visades på flera håll i USA.som
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utlånades kinesiskYorkMetropolitan i NewTill The Museum en
Ming,of the Greatmålning utställningen Painters ävenför som

utställningenUtlån ocksåskedde tillofDallasvisades Museum Art.
Helsingfors.ikonstmuseumAnderssonsäkta kopian, AmosDen

Östasiatiska jaderutställning1993kom underTill Museet aven
UtställningenQuing-dynastin.frånlånad från JadeTaiwan, var

Taipei.of History iNationalmed Museumi samarbetearrangerad
finansi-uppehälleochförsäkringar, taiwanesernasTransport, resor

Taipei.of History,National Museumerades av
konferenser ochinternationellafrån ideltarRepresentanter museet

förekom-kontaktresorViktigaforskningssamarbete.internationellt
sambandforskare ifrån och utländskapersonalmellan museetmer

mediblandfinansieradesutlån.och Dessamed utställningar resor
institutet ochfrån Svenskabl.a.och bidragstipendierhjälp av

Foundation.Wenner-Gren Center

Riksutställningar

vandrings-två huvuduppgifter: delsRiksutställningar har att genom
med alltmöjlighet tillochförmedla kunskap mötenutställningar ge

rådgivningför utbildning,konstnärligt skapande, delsslags att svara
utställningsområdet. produk-Deninomtekniska tjänsteroch egna

på lokal och regio-detsyfta till komplettera görsskalltionen att som
nivå.nal

tyngdpunkteninternationellt,bedrivas ärskallVerksamheten men
utställningarnaTidigare harNorden.Sverige och övrigaförlagd till

då huvudsakligenochutanför Nordenundantagsvis visats som svar
byggaRiksutställningar efterefterfrågan. framtidenI strävar utatt

för interna-utställningarutvecklakontakter ochutländskasina en
tionell marknad.

199394-199596 fast-föranslagsframställningRiksutställningarsl
vandringsutställningsverk-inriktningnågot förändradställs aven

prioriterakommermål Riksutställningardesamheten. Ett att un-av
internationella företeelserårender de ärnärmaste att presenteratre

för inter-företeelsernordiskaför Norden, att presentera ensamt
sprittåren mottagit ochharpublik. Under de ettnationell senaste man

iutställningarproduceratfrån utlandetutställningar ävenmenpar
huvudsakligen i Norden.utomlands,Sverige visatssom
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Endast utställningar från utlandet visades Riksutställ-tre genom
ningar i Sverige åren 1990-1993. Stenskulpturer från Zimbabwe, en
utställning frånkonst Estland, utställningen Antisemitismsamtav som

frånövertogs Anne Frank-stiftelsen. visadesDessa totalt 36 iorter
Sverige.

Ett fyrtiotal utställningar har producerats i Sverige för utländska
huvudsakligen i Norge och Finland.mottagare, Ett exempel Dröm-är

tåget producerades i samarbete med Riksteatern och Svenskasom
Rikskonserter och under 1993 turnerade i Norge och Finland.som

Utställningar produceras dock föräven utanför Norden,mottagare
bl.a. Nordiskt 1880-tal i samarbete med Svenska institutet visadessom

Centre Culturel i Paris 199192. Riksutställningar erhållithar även
frånstöd Svenska institutet till andra projekt, till inbjudningarsamt

föredragshållare och andra Andra frångäster. utställningar Riks-av
utställningar har visats i Schweiz, Danmark och Spanien. Kostnaderna
för Riksutställningars internationella verksamhet årunder dessa
uppgick till under miljon kronor.strax en

Sedan pågår1985 kultursamarbete mellan Sverige och Sydafrikaett
där Riksutställningar förmedlar kulturbistånd från SIDA. Först
199091 kunde verksamheten omfattar rad projekt inomsom en
konst, dans, uppgåroch till 5 miljoner kronor bliteater m.m. ca
offentlig. Riksutställningar har trettiotal samarbetspartners i Syd-ett
afrika där stöder olika projekt bl.a. konstskolor, filminstitut ochman
musikutbildning. En del detta arbete resulterade i utställningenav
BildKonst i Södra Afrika först visades Kulturhuset och sedansom
på flera platser i Norge och Finland.

Riksutställningar bedriver aktivt erfarenhetsutbyte ochäven ett
deltar i internationella konferenser och seminarier inbjudersamt ut-
ländska besökare till Sverige. Representanter från Riksutställningar
har bådedeltagit i nordiskt samarbete bl.a. inom Nordisk Konst- och
Konstindustri Kommitté, i europeiskt Europarådetsamarbete i isamt
den internationell kommittén för utställningsutbyte inom ICOM.

De internationella kontakterna fåtthar allt betydelse intestörre
bara för traditionellt erfarenhetsutbyte också för breddaett utan att
innehållet i utställningsverksamheten, för bygga kontakter föratt upp
utbyte utställningar i olika utbildningssammanhang.samtav
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Film6.5

Inledning

konstformema. MerparteninternationelladeFilmen är mest avaven
Årutomlands. 1992gjordaSverigevisas ifilmer ärde var casom

frånfrån 80 %USA, änimporterade filmernade70 % merav
premiärvisadeantalet%engelskspråkiga Endast 5länder. avca

internationell. Inter-varithar alltidFilmbranschensvenska.filmer är
långharoch bedöms,diskuterasdär filmerfestivaler,nationella en

tradition.
Även många filmerinternationell:filmgrunderkommersiella är

många filmerländer. För äri fleramed syfte lanserasgörs att
produk-eftersomförutsättningnödvändigproduktionssamverkan en

i regel tillsamverkan ledersådanhöga. En atttionskostnaderna är
Vidvideo eller i TV.biograf,länderi fleralanserasfilmerna

konstformerför andratydligaredärför änfilmproduktion tas --
tyngd-intressen. Varkommersiellabåde konstnärliga ochtillhänsyn

filmer.mellan olikavarierarmellan dessa intressen,punkten ligger
imyckethar sedan längeSvensk film runtgottett omnamn

BergmanSjöström, IngmarVictorregissörervärlden tack somvare
vunnitharMånga svenska filmerm.fl.Vilgot Sjöman storoch upp-

internationella film-vidutmärkelsererhållit ochpriserochskattning
världenfestivaler över.

filmutbyteinternationelltförinsatserStatliga av

harbranschenskombination mediinsatserekonomiskaStatliga egna
begränsadesittSverige inomnödvändiga förhelt attansetts vara

produktionupprätthålla kontinuerligspråkområde skall kunna av
bety-filmpolitiknationellbedömsfilm. EU storsvensk Inom vara av

filmproduktionenstöd förnationelltfortsattdelse och anses varaett
kultu-ettGATT-förhandlingarnaminstvilket intenödvändigt, om

visat.undantagrellt
samarbetefilmområdet präglas närainomStatliga insatser ettav

bådeinstitutetSvenska närFilminstitutet ochSvenskamellan främst
film i utlandetsvenskoch visningspridning samtdet gäller av

området. Samarbete med de störstainomverksamhetkontaktskapande
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privata filmproducenterna SF Svensk Filmindustri och Sandrews
förekommer också.

Svenska Filminstitutet

filmavtalet fastslåsI det Svenska Filminstitutet skall haattnya an-
företräda Sverige i internationella påsammanhang filmenssvaret att

område. på fleraDetta och inom flera olika avdelningargörs sätt
inom Svenska Filminstitutet.

Filminstitutets utlandsavdelning arbetar för svensk filmgöraatt
efterfrågadkänd och i utlandet. Till utlandsavdelningens uppgifter

hör kontinuerligt informera utlandet svensk film och svenskaatt om
filmartister, besök festivalrepresentanter, förmedlata emot av
kontakter filmlivmed svenskt och organisera det svenska deltagandet
i olika festivaler bl.a. Berlin, Lübeck, Cannes, Karlovy Vary,
Montreál och Venedig. Till avdelningens uppgifter hör vidare-

visningsrätferförsäljning Filminstitutets helägda filmer samtav av av
de flesta samproduktioner institutet medverkat Ett annatsom an-
svarsområde presentationer filmersvenska vid manifestationerär av
och försäljningsmässor i utlandet.

Avdelningen framställer informationsmaterial engelska till varje
film deltar i utländska festivaler och årligen Swedishutgersom

engelskspråkigFilms, långfilmerkatalog premiärvisatsöveren som
verksamhetsåretunder eller i produktion. Swedish Films trycks iär

6 500 exemplar och distribueras kostnadsfritt till massmedier, distri-
butörer, film- och TV-bolag, ambassader och utländska kulturinstitu-
tioner.

Svenska filmer och deltar i tävlingssektioner vid radpresenteras en
internationella festivaler Verksamhetsåretvärlden 19911992över.

60presenterades filmer festivaler,vid 65 verksamhetsåret 1992ca
1993 presenterades femtiotal filmer vid 90 festivaler.ett ca

Både svenska filmer och skådespelareenskilda utvalts till täv-som
lingssektioner vid diverse festivaler erhöll priser och utmärkelser.

Under 199192 märks Jan Troells film Il Capitano till-t.ex. som
delades Silverbjömen för bästa regi vid den Internationella Filmfesti-
valen i Berlin, och Den goda viljan i regi Bille August vidav som
den internationella filmfestivalen i Cannes belönades med festivalens
högsta utmärkelse La Palme dOr. Pernilla erhöll priset förAugust

147



SOU 351994:

Skarsgårdkvinnliga rolltolkning. Stellan tilldelades prisetbästa som
skådespelaremanliga vid nordiska filmfestivalen ibästa Rouen, samt

för manliga rolltolkning vidSilver bästa Chicago Inter-Hugoäven en
tilldelades inational Film Festival. antal andra filmer priser olikaEtt

sammanhang.
verksamhetsåret från199293 erhöll Maria Heiskanen IlUnder

kvinnliga rolltolkning vid filmfestivalenCapitano priset för bästa i
Josephson vid festival erhöll pris förChicago, medan Erland samma

Sofie. Söndagsbarn i regi Danielrolltolkning i Liv Ullmanssin av
tiotal festivaler och belönades med priser ochdeltog vidBergman ett

debutantfilm vid festivalenbl.a. bästa ihedersomnämnanden som
så bådeOstens Tala Det mörkt publi-Montreal. Suzanne är vann

penningpris under kvinnoñlmfestivalen i Créteil.kens pris och ett
bidrag till festivalkopior, översättningar,Filminstitutet lämnade

informationsmaterial, och hotell-broschyrer ochtextningar, resor
festivalvisningar.filmarbetare i samband medkostnader för berörda

deltog i olika festivaler verksam-för deKostnaderna personer som
hetsåret till 150 000 kronor. Verksamhets-1991 1992 uppskattas ca
året Filminstitutets bidrag för denna verksamhet1992 1993 uppgick

kostnaderna delats mellan Filminstitutetkronor Ofta hartill 300 000
och Svenska institutet.

87 exportkontrakt till sammanlagd19911992 avslutadesUnder en
År 199293 kontrakterades2,9 miljoner kronor. samman-summa av

7,8 miljonerfilmer till drygt kronor, vilketlagt 85 totalsumma aven
någonsin. frånfaktiska intäkternabästa resultaten Dedeär ett av

därpåinkom under 199293 denkontrakt och filmhyror samtsom
hamnade därmed den bud-baserade exportprovisionen överavsevärt

geterade summan.
samarbetar ofta med Svenska institutetUtlandsavdelningen om

institutetfilmmanifestationer i utlandet. Svenska ocholika typer av
frågamånga år samarbete ibedriver sedanFilminstitutet ett om

manifestationer utomlands. Filminsti-svenska filmveckor och andra
från viktiga festivaler Svenskamarknadssynpunkt ochhandhartutet

Filminstitutet andrainstitutet administrerar i samarbete med vissa
festivaler och filmveckor.

handlägger vidare vissa internationellaUtlandsavdelningen cine-
kulturfrågor samverkar med de nordiskamateks- och allmänna samt

Scandinavian FilmsNordicsysterorganisationerna. Under namnet
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Cinema framträder de nordiska länderna vid vissa festi-gemensamt
valer. Till sitt förfogande har Scandinavian årligenFilms cirka en
miljon kronor för stöd till olika projekt.

Scandinavian Films bidrar till finansieringen nordiska filmfesti-av
valer och nordiska barnfilmmönstringar arbetar för olikasamt
möjligheter till koordination frågor och initiativ främjarav som
nordisk film inom och Norden. Till vissa erhållsverksamheterutom
mindre frånbidrag Nordisk Ministerråd i Köpenhamn och Nordisk
Film TV-fond i Stockholm.

Scandinavian Films står också för nordiskt kassett-garant ettsom
utbyte, inom för vilket samtliga länders organisationer tillställsramen

videokassett som regel engelsktextad de andra ländernas film-en av
produktion, finansierar det årligen utdelade nordiska filmprisetsamt
på 150 000 kronor.

Scandinavian Films har löpande kontakt och samarbete med Baltic
Films omfattar de baltiska ñlmorganisationer. gångEnstaternassom

året ordnas för planering filmmanifesta-möteett gemensamtom av
tioner, seminarier och andra samarrangerade aktiviteter.

Med frånmedel filmproduktionsavtalet erläggs avgifter för svenskt
medlemskap i EURIMAGES europeisk fond förär stöd tillsom en
samproduktioner och för stöd till distribution europeiskt produ-av

film. Påcerad motsvarande erläggsavgifter försätt svenskt medlem-
skap i den Nordiska Film- och TV-fonden. Till denna fond bidrager

Sverigesäven Television med medel för det svenska deltagandet.
Genom avtal mellan Kulturdepartementet och Filminstitutetett in-

rättades i april 1993 Media Desk Sweden. Media Desks inomen
för EG:s MEDIA 95 finns i samtliga EU-länderramen program samt

från Österrike,och med april 1993 också i Finland, Island och
Sverige. En Media Desk skall fungera informationskontor ochettsom

förmedlande länk mellan MEDIA 95 och den nationella ñlm-, TV,en
och videobranschen. Huvudsyftet sprida informationär att om
MEDIA 95 och råd och hjälp det gällernär ansök-programmen ge
ningsrutiner och frågor.andra MEDIA 95 består förprogrammet
närvarande 20 olika delprogram se bilaga under periodenav som
1992-1995 1,6 miljoner kronor i olika formersatsar stöd ochca av
lån för stimulera och förstärka den europeiska film-,att TV- och
videoindustrin. En rad svenska och företag erhållitharpersoner
bidrag från olika delprogram inom MEDIA 95.
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institutetSvenska

detolikafilmområdet görasättäruppgiftinstitutets attSvenska
internationelltideltagafilmarbetareochfilmför svensk attmöjligt

inomVerksamhetenländer.i andrakontakterutvecklaochsamarbete
in-dokumentärfilmochspelfilmsåvälfilmområdet omfattar som

formationsfilm.
och dessfilmsvenskkännedomochkunskapspridaSyftet är omatt
svenskadetföreteelser iockså olikadärmedochupphovsman om

filmveckorsvenskaarrangerandebl.a.skersamhället. Detta avgenom
filmer-icke-kommersiella,huvudsakligenVisningarnautomlands. är
inträdesymbolisktingetoch änfrån institutet annatlånas gratisutna

lfilmklubbar.imedlemmardelentillPubliken störstafår ärut.tas
ideltagandeocksåingårfilmområdetverksamhet inominstitutets

Sverige-kontaktresortillstöd samtfilmfestivaler,internationella
TV.information genom

medsamarbeteiskerdokumentärfilmochspel-medVerksamheten
kontakterinstitutetsSvenskaland.respektiveiutländska arrangörer

utlandsmyndigheternamedkontakternakulturområdet ochhelainom
rationellaochför braförutsättning somviktig arrangemangär en

alla parter.gagnar
baraintearbete presenteraned attinstitutet läggerSvenska stort

möjligtlångt det ävenså ärregissörer nyarekändafilmer utanav
insti-SvenskaskickarñlmveckaInförregissörer.filmer enyngreav

falloch i fleraaffischerstillbilder,informationsmaterial, mmtutet ut
sammanträffaochfilmerväljaförSverigetillinbjuds attarrangörer

ochregissörerskickarInstitutet även utfilmarbetare.med svenska
få kontaktocharbetesittochfilmersinatalaförskådespelare att om

publiken.internationellaoch denkollegorutländskamed
36deltagande iinstitutetSvenskafinansierade19921993Under

900omkring 7ochspelfilmsvisningar760130 filmer,festivaler ca
miljoner2,1till199293uppgickAnslagetkortfilmsvisningar. ca
miljoner2,2anslaget198990budgetåretUnder cakronor. var

festivaler.10viddeltagandefilmersför 18kronor
Filminstitutetsmedsamarbeteinstitutet har näraSvenska ett

disponerarFilminstitutetochinstitutetSvenskaochutlandsavdelning,
planeringsmöten ärGemensammafilmpoolen.s.k.dengemensamt

publikationerfilmöversättningar,kringmånga projektochvanliga
båda institutionerna.samñnansierasutställningaroch av
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Är 1982 träffades avtal mellan Svenska institutet och Filminsti-ett
filmpool vilket innebar institutettutet automatiskt fickom atten

tillgång till Filminstitutets filmer. En regel Svenska institutetär 18att
månader efter films svenska fårpremiär tillgång till förden sinaen
visningar. första månadernaDe 18 använder Filminstitutet till att
försöka sälja filmen den kommersiella marknaden utomlands. I
samband med detta avtal avskaffades också visningsavgifterna till
Filminstitutet, i åladesstället Svenska institutet under varjeatt
budgetår minst film till språköversätta De årenfemannat senasteen .
har Svenska institutet bekostat översättningar fem filmer tillav
spanska, till portugisiska och till franska. Kostnaderna för över-en en
sättning till engelska har flerai fall delats.

Svenska institutet ocksåhar bra samarbete med deett största
privata ñlmproducentema, SF och Sandrews. Vid tiden kring avtalet

Filminstitutetmed inköptes ocksåoch överfördes filmerantalett stort
från SF och Sandrews till filmpoolen. Svenska institutet har ansvaret
för filmpoolen ståroch för förvaring, underhåll, och renoveringtvätt

filmerna. Genom Svenska institutets insats hålls antalav ett stort
filmer, såväl äldre i visningsbart Såvälskick. Film-som nyare,
institutet SF och Sandrews tillgånghar till filmpoolen.som

Samarbetet kring filmpoolen och svenska filmers vidnärvaro ut-
ländska har i drag reglerats i avtal mellan Film-arrangemang grova
institutet och Svenska institutet. Enligt dessa Filminstitutet iansvarar
första hand för det svenska deltagandet i har kom-evenemang som
mersiell betydelse för svensk film medan Svenska institutet har
huvudansvaret för den svenska vidnärvaron ökande antal kultu-ett
rellt inriktade internationella filmevenemang. Eftersom Svenska
institutet inte förstai hand har kommersiella intressen kan man mer
långsiktigt arbeta fram kontakter i skede kan bli in-ettsom senare

kommersielläven synpunkt.tressanta Man kan insatser iäven göraur
länder står för de ekonomiskt starka tredjeutansom t.ex.zonerna,

Östeuropa.världen och
Den svenska filmbranschen deltar i princip inte i filmevenemang i

tredje världen, medan Svenska institutet några årsedan bedriver en
växande filmverksamhet i u-länderna. Till viss del finansieras den av
de särskilda föranslagen kulturutbyte med u-länderna. Under bud-
getåret 198990 anslogs 145 000 kronor inom ñlmområdet från detca
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tillföllandelenhadeBudgetåret 199293särskilda anslaget. som
kronor.240 000filmområdet tillökat ca

svenskvisningarlängehar sedaninstitutetSvenska arrangerat av
Östeuropa harVerksamhetenutsträckning.begränsadiifilm änom

stadigspeglaråren. Statistikenunder dekraftigtdock ökat senaste en
också finansieras inomkanvilkafilmveckor,gällerökning detnär

ÖsteuropaifestivalerAntaletmedel.ordinarieinstitutetsförramen
filmSvensk hardet ökarganska begränsatvarittidigarehar nu.men

Tjeckien,Ukraina,Vitryssland,Ryssland,åren visats ide senaste
medkulturutbyteti Baltikum. Iflera serierSlovakien, Ungern samt

budgetåret 199293Östeuropa för änfilmtillbidragenutgör mer
000 kronor.500

SIDA

i tredjefilmareutbildningbestår bl.a. iför filmeninsatserSIDA:s av
länder där bl.a.afrikanskai fleraanordnatsharFilmkurservärlden.

utgår bevarandetillStödmedverkat lärare. ävenfilmaresvenska som
också tillmedverkatSIDA harvärlden.tredje attfilm iinhemskav

också såld till ochdärigenomkänd ochfrån världentredjefilmgöra
filmaressvenskatillbidragitharländer. SIDA äveni andravisad

tredje världen,förhållandena iskildrarfilmmöjligheter göraatt som
Sverige.ifå film visaddennasamt att

miljon198990budgetåretundertill filmbidragSIDA:s ca envar
den totalaolika insatser,bidrag tillutgick199293underkronor, sex

kronor.1,3 miljonertillberäknaskostnaden ca

Konstnärsnämnden

konst-verksamhetsåret förutom199293utdeladeKonstnärsnämnden
filmområdet. Några särskildaprojektbidrag inom21närsbidrag även

år förbidragutdeladesinte. Däremotutdeladesresesstipendier samma
filmskri-regissörer ochtill 13 filmare,kulturutbyteinternationellt

000 kronor.120sammanlagtbenter caom
påbehandlastill filmare sättprojektbidragochStipendier samma

områdedettaAnsökningar inominomför verksamma teatern.som
filmkonstnärer.för ocharbetsgruppenbedöms scen-av
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Filmkontakt Nord

Filmkontakt Nord informationskontorär för nordiskett kort- och
dokumentärfilm. Verksamheten är organiserad affärsdrivandesom en
fond årligen erhåller bidrag från Nordiska ministerrådetsom och
från de nordiska filminstituten. Budgeten omsluter 1,8 miljonerca
danska kronor år. Filmkontakt Nord anordnar årligen kort-per en
och dokumentärfilmsfestival Nordisk Panorama. Man har också
byggt databas med 600 kort-än och dokumentärñlmer.upp en mer
Fonden deltar vid olika kort- och dokumentärfilmsfestivaler i andra
länder där nordiska filmer.presenterarman

Vid Filmkontakt Nord preciseradesstarten bl.a. följande mål förav
verksamheten: främja nordisk kort- och dokumentärfilm,att att upp-
rätta databas, förhandla med de nordiska ländernasatt TV-statio-en

etablera kontakt med nordiska och internationellaattner, organ.
Filmkontakt Nord har nyligen utvärderats för Nordiska minister-

rådets räkning. Av utvärderingen framgår verksamheten vidatt
Filmkontakt Nord det hela fungerar väl och nått detaget att man
mål ställtman upp.

Internationellt samarbete inom barnfilmen

Svensk bamñlm har rykte internationellt, liksom nordisk bam-gott
film överhuvudtaget. Det gäller inte bara produktion deävenutan
modeller etablerats i Sverige för import, distribution och visningsom

barnñlm liksom filmpedagogisk verksamhet. Filmerav vändersom
sig till barnpublik kan fortfarande importeras Filminstitutet,en av
samtidigt övriga importörer kan erhålla stöd Filminsti-som genom
tutet.

De nordiska bamñlmsmönstringarna, genomförs åtvartannatsom
med stöd Nordiska ministerrådet, viktigutgör del detav en av

Årnordiska barnñlmsamarbetet. 1992 ägde den Nionde Nordiska
Bamfilmmönstringen i Filmhuset i Stockholm. den stöddesrum av
Nordiska ministerrådet, Nordiska Film- och TV-fonden, Scandinavian
Films Svenska Filminstitutet.samt

Filminstitutet medlem i denär internationella barnfilmorganisa-
tionen CIFEJ Centre International du Film lEnfance laetpour
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svenskMontréal. En representantiliggersekretariatJeunesse vars
ingår styrelsen.i

bamfilmorganisa-europeiskadeniockså medlemFilminstitutet är
ingickSverigeAssociation.FilmChildrensECFA Europeantionen

IndiaofFestivalFilmChildrensInternationalbåde vid 7thi juryn
ifestivaland VideoFilmChildrensInternational10thoch1991,

1992.AustralienAdelaide,

SverigeifilmutbudetisvensktutländsktAndelen

förutsättningundersvensk attfilmfilmavtaletdetEnligt enansesnya
artis-svenska insatsendenochproducentsvensk atthar avfilmen en

betydelse.påtagligmedarbetaretiska är av
i landet,härbosattärproducentsvenskMed sompersonenavses

juridiskföretagsfilial ellerutländskt sompersonbolag, annanett en
producentsvenskharintefilmi landet. Enregistrerad här enär som

svenskadenförutsättningundersvensk attändåär att somanse
ochproduktionskostnadenuppgår tjugotill procentkapitalinsatsen av

påtagligmedarbetareartistiska ärinsatsensvenskaden avatt av
betydelse.

både antaletgällermarknaden. Detdominerarfrån USAFilm
hälftentill80-talet änunderfilmer, varpremiärvisade mersom

andelfilmsUSA-produceradpubliken.andelenochamerikanska, av
199192. An-70 %och199091%82bruttobiljettintäkterna varav

91 %tillsammansfilmamerikanskochfilmsvenskför vardelen
från ÖvrigadenfilmerförMarknadsandelen96 %respektive procent.

199192.4 %199091alltså %9världen respvar
Normaltår.årfrån tillstarktpublik varierarsvenska filmensDen

starktandel är%-20 %. Denna10intervalletinomandelenligger
svenskförintresseallmäntinte direktsuccéer, ettberoende avav

År bliandelen större.kan ännusärskiltsuccéernafilm. när är stora
filmsvenskandelensuccéfilmerriktigtTack stora varett parvare

Attraktionskraftenlåg på 9 %.året innanmedan25 %, den199192
europeiskamed övrigajämförelseIdockfilmersvenska ärför stor.

hemmamarknaden.ställningfilmsvensk starkländer har
verkaroch SF störreSandrews orter,biografkedjornaDe stora

biograf,kommunalalternativ enocksåi allmänhetdär finnsoch ett
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privat kvalitetsbiograf eller Folkets Bio fåren kommunalt stödsom
och visar filmerandra deän kedjornas biografer visar.som som

syftel bredda utbudet film på biografatt har kommunen påav
dessa två strategier välja antingenorter förstärkaatt altema-att-
tiven eller låta Sandrews eller SF breddaatt sin verksamhet på
kommunens uppdrag och viss ersättning.mot

Filminstitutet och stöder i dag deuppmuntrar kommuner som
arbetar med visning kvalitetsfilm för barn och ungdom sinav genom
förskola, skola eller fritids- och kulturförvaltning. Syftet visaär att
barn och ungdom film från andra länder och denänartav annan
övervägande USA-producerade film visas de biograf-storasom av
kedjorna ioch TV. Visningsverksamheten omfattar också utbildning

lärare och fritidsledare i filmkunskap.av
För enskild biograf eller biografkedja kan enda succéen en vara

det årskiljer med frånvinst förlustär.ett årFör tio sedansom ett
kom tredjedel biografintäktema från de tio populäraste filmer-en av

Sedan dess har andel 40 % blivitän regel.na. en mer
Svensk film har alltid lyckats hävda sig hemmamarknaden. Ett

statistiskt genomsnitt under de årentjugo hamnar 10 %senaste av
antalet premiärvisade filmer år och 25 % biljettintäkterna.per av
Som jämförelse kan brittisknämna film under 1992att svarademan
för 6 % biljettintäkterna i Storbritanniens biografer, amerikanskav
för 89 %.

MEDIA 95 inom EU publicerade i februariprogrammet 1993
European Cinema Year Book, den hittills ambitiösa studienmest av
den europeiska biografmarknaden. Av den framgår Sverige haratt
Europas högsta biljettpriser, Sverige duktätastär i Europa.samt att
Sverige har 349 invånare7 bioduk jämföra med Stor-att t.ex.per
britanniens 32 invånare129 duk.per

Verksamhetsåret 198283 föll antalet biobesök för första gången
under 20 miljoner. I slutet 1980-talet hejdades denner negativaav

trenden marginellt, dåän antalet besök uppgick till drygt 15om
miljoner. Detta till del den svenska filmens förtjänst:stor fyravar
svenska produktioner tillhörde de tio besökta filmerna 199192.mest
De tio populäraste svenska filmema dåsvarade för 23,3 % procent av
biobesöken, och 24,3 % intäkterna jämföra medprocent attav

Även199091 då siffrorna 7,6 % respektive 7,9 %. internationelltvar
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italienskafranska ochdenbaradetsiffrorna höga. I Europa ärär
marknaden.inhemskadenandelarharfilmen större avsom

Litteratur6.6

Inledning

både bio-bokmarknaden större änavsevärtärvästeuropeiskaDen
grammofonskivor. Denförmarknadengraffilmmarknaden och

årligen.kronorsvenskamiljarder180beräknas änomsätta mer
tid-bokklubbar,bokhandlar,många former:Bokmarknaden har

i formåteranvändningsmarknadendentidskrifter,ningar, storasamt
levnads-får kunskapläsarnalitteraturenGenomfolkbibliotek. omav

världen.delari olikaidéströmningarförhållanden och av
bokmässorinternationella22mindreägde inte1993 änUnder rum

frånredaktörerochförläggarehåll världen. Mässornapå iolika ger
varandrainformeraochkontakterknytatillfällevärldenhela omatt

mångaharförlagsbranschenbaraintetitlar. Detnyutkomna är som
Även biblioteksområdet förekommerinominternationella kontakter.

nationali-olikaFörfattaresamarbete.internationelltutvecklat avett
från länderandrakollegermöjlighetbereds mötaträffas och attteter

ochmed förläggareseminarier, kontakterochkonferensergenom
uppläsningar.ochbokmässoretablerasläsare

antaletmarknaden harinternationellaoch denBåde Sverigei
med deträknardagl900-talet. lhela attundertidskrifter ökat man

00010världentidskrifter ivetenskapliga120 000finns cavaravca
kulturtidskrifter enligtdessa800Ungefär ärSverige.i enut avges

kulturrådet.frånuppskattning

inominternationellt utbyteförStatliga insatser
litteraturområdet

förbiblioteksområdet statliga insatserÄven och görslitteratur-inom
kankulturskapareEnskildakulturutbyte.internationelltfrämja er-att

förmed-utlandet,studier iochkontaktresorförbidraghålla stöd och
verksam-bidrag ochbåde enskildafåkanadministratörerochlare

in-Statligasammanhang.internationelltideltaförhetsbidrag ettatt
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möjliggör också översättningsatser svensk litteratur, vilket bi-av
drager till sprida kännedom svenska författareatt utanför landetsom
gränser.

Sveriges författarfond

Från biblioteksersättningsanslaget förmedlar Författarfonden huvud-
sakligen författar- och översättningspenningar och arbetsstipendier.
Från detta anslag utgår resestipendier.även Under verksamhetsåret
199293 beslutades totalt 127 resestipendierresebidrag medom ett
sammanlagt belopp 1,8 miljoner kronor. Författarfondens sti-av ca
pendier utlyses två gånger året, i januari och september.m.m. om
Antalet stipendieansökningar uppgick under budgetåret 199293 till
l 794 föregående år 1 738.

Under biblioteksersättningsanslaget disponerar styrelsen även
medel för Nordiska författarstipendier. Från anslagsposten får utgå
högst fyra resestipendier till svenska författare för vistelse i annat
nordiskt land. Anslagsposten uppgick under 199293 till 69 000 kro-

och fördelades på fyra resestipendiater till Danmark Färöarna,nor
Finland, Norge och Island.

Under anslaget bidrag till konstnärer disponerar Författarfonden
två anslagsposter. Bidrag till författare, och kulturjourna-översättare
lister, bidrag till dramatiker. För bidrag till författaresamt m.m.
disponerades 199293 2,1 miljoner kronor 110 570 kronorca varav

anslagsposten användes för särskilda insatser för deltagande i inter-av
nationellt kulturutbyte. Bidrag mellan 1 000 kronor och 17 000
kronor tillföll 14 mottagare.

Dramatikerutskottet disponerade under 199293 miljoner2,3 kro-
under anslaget bidrag till konstnärer. Cirka 30 000 kronornor an-

vändes för särskilda insatser för deltagande i internationellt kultur-
utbyte för dramatiker och dramatik. budgetåretöversättare Underav
utdelades påbidrag mellan 5 000 och 00015 kronor till tre mot-
tagare.
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institutetSvenska

till utgivningstödgällerdetunikt närharinstitutetSvenska ett ansvar
förlagUtländskautomlands.skönlitteratursvenskspridningoch av

utgivningvidöversättningskostnaderförstödekonomiskt avsökakan
med stödetprioriteraspoesiochModernskönlitteratur.svensk prosa

dramatik,tidskrifter,litterärautgå tillkan även temanummer av
bilder-förBidragklassiker.ochungdomslitteraturochbarn- ges

efterhandsstöd.betalasStöderfacklitteratur. utellerböcker somren
Östeuropa verk-itydligtåterspeglasochCentral-iFörändringarna

i Väst-där änklassiker störreärsvenskaförintressetsamheten -
varittidigarelitteraturutländskdå utbudet översattaveuropa

begränsat.
tilllitteraturstödetutökades att199091budgetåretFrån och med

ochfördubbladesekonomiskaspråk, deallaomfatta resurserna
budgetpropositionåretsårligen. I000 kronor400uppgår till canu

svenskutgivningentillkronor000500medökningföreslås aven
budgetåretförbeloppetsammanlagdautlandet. Detilitteratur

000 kronor.900uppgå tilldärmed19941995 skulle
Baltikum,Ryssland.frånlitteraturstöd inkomansökningarFlest om

bekostade bl.a.Svenska institutetspanskspråkiga länder.Tyskland och
estniskochöversättningestniskisvensk litteraturbibliografi överen

MedEstland.ipubliceradesvilkenöversättningsvenskilitteratur
utgåvakomplettförlagsstöd även avinstitutetshjälp utgavs enav

Verlag.KleinheinrichtyskaverksamladeEkelöfsGunnar
pålitteraturensvenska annatdenfrämjarinstitutet ävenSvenska

svenskbistå spridningenöversättningsstöd. För att avänsätt genom
kontaktfrämjandestöd tillekonomisktinstitutetfördelarlitteratur

ochFörfattareseminarier.ochförfattarturnéerprojekt t.ex.som
resebidragerhållakanutlandettillinbjuditslitteraturarbetare som

utländskautgå gästertilluppehållsbidrag kan även somfrån institutet,
Sverige.tillinbjudits

kontakt-föransökningar130beviljades198990budgetåretUnder
ärenden.26dessalitteraturområdet,inomprojektoch varavresor

kro-000748uppgick tilltotalalitteraturstödsärenden. Den summan
136,.tillärenden ökatbeviljadeantalet199293 hadeBudgetåretnor.

kontakt--förkostnadernatotalalitteraturstöd. Deutgjorde 64dessaav
000 kro-882tilllitteraturområdet ökathadeprojekt inomochresor

nor.
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Under verksamhetsåret 199293 genomfördes sedan länge för-en
beredd satsning på svensk litteratur spanska. Projektet resulterade i

rad presentationer i spansk översättningar utgåvoroch påen press,
spanska förlag. Andra uppmärksammats lokalevenemang som av

Östersjökryssningenär The Baltic Waves 1992, och Nordiskpress
poesifestival i New York hösten 1993 där flera svenska deltogpoeter
i uppläsningar.

Svenska institutets bidrag till utbyte med u-länderna inom littera-
turområdet uppgick budgetåret 198990 till totalt 380 000 kronorca

Årfördelade på 18 bidrag. 19921993 antalet beviljade bidragvar
detsamma, medan den totala för dessa hade minskat tillsumman ca
294 000 kronor.

Som resultat svensk författartumé i Chileett 1991 besökteav en tre
Chilenska poeterförläggare Sverige under veckor med intensivttre ett

mångamed framträdanden, bl.a. på bokmässan i Göteborg.program
Konkreta resultat i form översättning poesi, och barn-av av prosa
litteratur kunde konstateras.

En delegation på ledd Sveriges författarförbundstre 0rd-man av
förande besökte Vietnam 199293 för undersöka förutsättningarnaatt
för litterärt samarbete.

ÖsteuropaInom för kulturutbyte med beviljades underramen
År199091-199192 11 ärenden inom litteraturområdet 199293 hade

ökning skett till 17 beviljade bidrag vilka uppgick till 441 000 kro-en
flestaDe Östeuropabidragen inom för kulturutbytet mednor. ramen

involverade flera länder, både vad det gällde in- utgåendeoch
projekt.

Författare, förläggare, bokhandlare och bibliotekarier från Ryss-
land, Baltikum och Polen inbjöds Svenska institutet till Göteborgsav
Bok- och Biblioteksmässa 1992. För de 50-tal inbjuditspersoner som
arrangerades bland särskilt seminarium tillsammansannat medett

för svenskt och nordisktrepresentanter kulturliv.

Statens kulturråd

Kulturrådet utdelar bidragäven för internationella ändamål inom
litteratur och biblioteksområdet. Under budgetåret 199293 uppgick

dessa till 741 036 kronor, vilketsumman ll % den totalaav var av
kulturrådet anslog för internationella ändamål.summa som
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IFLAsaktivt inomarbetarbiblioteksenhetKulturrådets
PublicofSectionAssociationsof LibraryFederationInternational

internationelladetfrämjaförverkatlängeLibraries och har att sam-
kulturrådetfrånbidragfolkbiblioteksområdet. Genominomarbetet

tillföreta studieresorpersonalfolkbibliotekensförmöjlighet attges
bibliotekskonferenser.internationellaideltabibliotek ochutländska
kulturrådet, till vilkaregelbundetordnasBibliotekskonferenser av

Vidaremedverka.ofta inbjudsbiblioteksexpertisinternationell att
folk-UNESCO:srevisionmedi arbetetkulturrådet aktivtdeltar av

biblioteksmanifest.
littera-ändamål inomÖver internationellaförbidragenhälften av

formii Sverigeverksamhettillbiblioteksområdet gickoch avtur
internationelltideltagandeförorganisationertillverksamhetsbidrag

Biblioteks-Allmännaerhåller Sverigeserfarenhetsutbyte, t.ex.
inter-föreningensfinansierarårliga bidragförening SAB som

inom IFLA.biblioteksarbetenationella
utnyttja1992beslöt höstenEuropainformationför attSekretariatet

Förallmänheten.EG-information tillförkanalfolkbiblioteken som
omfattandeorganiseratkulturrådet ut-harbistå biblioteken enatt

för in-medelsärskildaanslagitbibliotekspersonal,förbildning samt
med BIBSAMi samarbeteKulturrådet har ävenEU-litteratur.köp av

för in-samordningochplaneringnationellför svaratsekretariatet
biblioteksprogram.rådgivning kring EU:sochformation

kryssningen ikulturrådet möjliggjordefrån ävenstödEkonomiskt
UnderÖstersjön deltog.författare400därvårvintern 1992, resanca
på Gotland,ochförfattar- översättarcentrumidénuppkom ettom

ochförfattareträffpunkt för över-ocharbets-tjänaskullevilket som
Östersjön och Norge.länder kringfrån samtligasättare

anslå 1,5Regeringenkulturrådet beslötfrån atthemställanEfter
budgetåret 199394. Detprojekt centretför dettamiljoner kronor nya

uppskattning.ochintressehar mötts stortav
medpoesifestivalertillbidraginnefattar ävenKulturrådets insatser

skulle hamånga fallivilkaPoesifestivalerna,inslag.internationella
värdefulla mötenmöjliggörbidrag,tillståndsvårt komma utanatt

och läsare.mellan poeter
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SIDA

SIDA bådestöder bokutgivning och biblioteksväsendet i flera u-
länder. I u-länderna finns behov bådeett stort material papper,av
och fungerande förlag, tryckerier och bibliotek.

För LitteraturBibliotek har kulturbiståndet frånökat 2,6 mil-ca
joner kronor 198990 till 5,2 miljoner kronor 199293.ca

Under rubriken Kultur övrigt anslogs även antal bidragett som
hörde hemma inom litteraturområdet.

SIDA:s bistånd litteraturområdet har bl.a. inbegripit stöd till ut-
givning barnböcker i Afrika. Inom vuxenlitteraturenav har SIDA:s
huvudsakliga beståttstöd bidrag möjliggjort författarmöten.av som
Bidrag har lämnatsäven till den internationella bokmässan i Harare
flera år i rad. Internationella PEN-klubben har erhållit SIDA-bidrag
för bekosta afrikanska författaresatt deltagande i seminarier och kon-
ferenser.

SIDA har bidragitäven till utveckling biblioteksväsendet iav u-
länderna samarbetet inom IFLA. lFLA-kongressengenom i Stock-
holm 1990 Uppsala universitet rollen värdbibliotekgav isom

för utveckla biblioteken iprogrammet u-ländema.att
SIDA:s informationssekretariat utdelar resebidragäven till foto-

grafer och journalister för Ämneti u-länderna.reportageresor för
skall beröra biståndsfrågorreportagen och utvecklingsproblematik

eller syfta till informera u-land.att Efter denett ansöknings-om
omgång avslutades i 1993 utdelades 156 000 kronorsom till 15mars

Efter höstens ansökningsomgångpersoner. utdelades sammanlagt
174 000 kronor till 17 journalister bosatta i Sverige.

Andelen svensktutländskt i litteraturutgivningen i Sverige

Av branschstatistiken för perioden april 1992 till och med 1993mars
framgår totalförsäljningen böckeratt minskat och utgiv-ävenav att
ningen minskat. Medan bokbranschen under 1980-talet hade reellen
försäljningsökning på mellan 10 % och 15 %, har 1990-talets första
år visat på försvagning marknaden.en av

För de i statistiken deltagande förlagen minskade försäljningen av
allmänlitteratur med 1,9 % jämfört med föregående år, då försälj-
ningen ökade med 4 % Om försäljningen beskrivs iprocent. konsu-
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infla-tillhänsynochnedgången även3 %, tasmentvärde blir om
7 %.drygtminskningenreellablir dentionen

återförsälja-tillförsäljningenmedanökatDirektförsäljningen har
ökatbokklubbar harKonsumentförsäljningenminskat.har genomre

medanförsäljningen,26 %förBokklubbarnamed 5 %. avsvarar
försäljningsutvecklingårensstår för 39 %. Debokhandeln senaste

försälj-andelbokklubbarnasökningbetydandevisar avaven
ningen.

uppgå 5,2tillberäknasomslutningbokmarknadenstotala caDen
förallmänlitteraturendettaAvinklusivemiljarder svararmoms.

miljarder.3drygt
ned-visarutgivna titlarantaletochsålda volymerBåde antalet en

medanvolymer,miljonersåldes 34året199293. Förragång under
200 färre äntitlarAntalet ärmiljoner.totalsiffra 31årets är nya

150minskat medharutgivningenår. skönlitteräraföregående Den ca
fack-utgivningen50-tal medanmedbarnlitteraturentitlar och avett

nedåt-visarutgivningenbaraintestilla. Detligger ärlitteratur som
storlek.också upplagomasgående tendenser utan

denunderdetharstatistikKBbiblioteketsKungligaEnligt
svensk tillfrån översattförskjutningsketttioårsperiodensenaste en

Denförskönlitteratureninomtitlarutgivnaantalet vuxna.ilitteratur
frånöversättningarkraftigtdomineraslitteraturenöversatta av

År skönlitteraturenden82 % översatta1993engelska. avcavar
dock intesammanställningfrån engelska. Dennaöversättningar ger

försäljningsvärde.ellerupplagorbesked om
originalspråkettitlarandelensjönkfrån KBuppgifterEnligt

till1976från %48,1skönlitteraturensvenskautgivnadeninom
skönlitteraturförÅr utgiven43,8 %bestod19931993.46,5 % av

översättningar.engelskavuxna av
kvalificeradedenbåde inom ut-dominansenengelska ärDen stor
kulturrådetslunderhållningslitteraturen.inomoch an-givningen

litteraturstödetframhålls199394-199596,slagsframställning, att
bredden inomtill ökabidragitöversättningsutgivningen har attinom

dominansen.angloamerikanskadenmotverkaförsöktochutgivningen
från kultur-får stödengelskafrånöversättningarna6Endast % av

får stöd översätt-äröversättningarderådet 35 %Endast somav
det80 %drygtmedjämförasvilket kanengelska, attfrån avningar

från engelska.översättningar översättsantalettotala
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Ägandekoncentration inom bokmarknaden

Under de åren har tendensen till ägarkoncentration inomsenare bok-
branschen förstärkts. Under 1970- och 1980-talet präglades branschen

små kvalitetsförlag etableradesatt med hjälp litteraturstödet.av av
Under år har flera förlag köpts gåtteller i konkurs.senare Denupp
svenska marknaden domineras fem ägargrupper: Bonniers,nu av
LiberNorstedts, Bra Böcker, Natur och Kultur och Rabén Sjögren.
Det nederländska förlaget Wolters Kluwers köp den dominerandeav
läromedelsproducenten i Sverige, Liber-koncernen den förstautgör

inbrytningen utländsktstora kapital i svenskt förlagsväsen. Enav
kedjebildning märkbarär inomäven bokhandeln.

Fackbokhandelsmarknaden bestod tidigare främst friståendeav
företag idag tvåutgörs kedjor och fristående100men storaav ca
bokhandlar. Enligt kulturrådets bedömning riskerar koncentrationen

öka ytterligare fackbokhandelsavtaletsatt försvinnande. Dengenom
pågående utvecklingen innebär ökad konkurrens bokhandelns in-om
köp, mindre förlag med mindre sortiment riskerar undanträngasatt
eftersom de saknar möjlighet erbjuda lika förmånliga villkoratt som
de förlagen.större

småDe förlagen har spelat viktig roll för utgivningen över-en av
kvalitetslitteratur. En tilltagandesatt koncentration kan därför anses

hotutgöra denna utgivning. Kulturrådetett förutspårmot denatt
redan kraftiga engelska dominansen ytterligare kommer förstärkasatt

sådan utveckling. Det ofta mindre förlagärgenom introdu-en som
författare från små språkområden.cerar

Kulturrådet har konstaterat den tilltagande förlagskoncentra-att
tionen innebär några förlagsgrupperatt förstora 75 %svarar ca av
utgivningen. Dessa förlag har tillgångäven till distributionsföre-egna

och bokklubbartag vilket innebär långtgående kontrollegna överen
distributionskedjan och delöver den slutliga försäljningen.storen av

Den EES-anpassade konkurrenslagen innehåller förbudnya ett mot
prissamverkan. Det har somliga hävdats detta skulle kunna ledaattav
till bokbranschen förbjudsatt konsumentprisema på böcker iange

kataloger eller liknande.gemensamma
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bokpriserFasta

Belgien,någon fastprissystemformalla länderInom EU har utomav
påantingen prisöverens-byggerPortugal. SystemetGrekland och

fall statlig reglering. Sys-i vissabranschen, ellerkommelser inom
stabili syftebranschstödform att garanteratemet enavses som en

strida EU:s regleregentligenbokpriser tordebokmarknad. Fasta mot
bestämmel-ändå förenliga meddomstolsutslaghar i olika ansettsmen

hänvisning till bokenseller indirektmed direktfri konkurrensser om
förutsättning dockkulturform. En ärochdubbla attnatur varasom

länderna.fri handel mellanmåletöverordnadeinte detde stör enom
bokpriser 1970.med fasta DenavskaffadesSverigeI systemet
sig till friprissystemethuvudsakibokbranschen harsvenska anpassat

bedömtsbokbranschen hartillselektiva stödinsatseroch statliga som
åtgärder vidtagits förharradverkningsfulla. Enkulturpolitiskt mer

hålla bredare titelsortiment.ochöverlevabokhandelnhjälpa ettattatt
fastpris-uttryckt önskanharFörfattarförbundSveriges att ta uppen

olyck-böckerfriprissättningenfrågan på ärMan ettattnytt. avanser
fastprissystemethänvisar tillochbör upphöra,ligt experiment attsom

bokspridningen.till fördel föri länder varitandra
det inte finnsdäremotBokförläggareföreningenSvenska attanser

fria priser har lett tillmednågra det svenskaförbelägg systemetatt
böcker.för distributioneneffekternegativa av

Mervärdeskatt

avvecklingeventuellBokförläggareföreningen avvisarSvenska aven
till antal andraiställetoch hänvisarfriprissystemet böcker ett

framtid.för bokensbetydelsefrågor störreanser vara avsom man
böcker kanFrågan lägrebokmomsen.bl.a.Här nämns momsom

Boken har inomeuropasamarbete.aktuell imöjligen bli närmareett
fått gynnadmervärdesskattenharmoniseringEG:sför enavramen

Isin i detta avseende.hävdarkulturenställning vilket visar särartatt
det gällersärbehandladedäremot inteSverige böcker närär moms.

indi-till denfrämst koncentreratsinom EG harSkattesamarbetet
utfärdats. sjätteEnligtdirektiv harbeskattningen, och radrekta en

be-alla och tjänsterskall i principmervärdeskattedirektivet varor
emeller-rådets EEG uppräknasdirektiv 9277skattas. bilaga tilll en
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tid antal och tjänster fårett beläggas med reduceradvaror som en
skattesats lägst 5 %. Av bilagan framgår bl.a. tillhanda-om att
hållande böcker, tidningar och tidskrifter inte huvudsakligenav som

kategori.innehåller reklam tillhör denna Till detta kommer över-
gångsregler medger länder den januaril 1991 hadeattsom som en
skattesats på under eller5 % nollskattesats på eller tjänsten en vara
kan fortsätta tillämpa sådan skattesats fram utgångentill åratt en av
1996.

Frågan påmervärdeskatt böcker och tidningar har behandlatsom
utredningen Vissa mervärdeskattefrågor offentlig verksamhetav -

SOU 1993:75. föreslåsDär enhetlig skattesats 12 %m.m. att en
införs för allmänna nyhetstidningar, andra periodiska publikationer
och böcker. Den nyligen tillsatta pressutredningen Den framtida
presspolitiken Ku.1993:ll8 vidare behandla fråganattavser om
mervärdeskatten dagstidningar.

Litteraturstödet i Sverige

Statligt stöd finns i varje led den svenska bokmarknaden, inkomst-av
garantier till författareöversättare, utgivningsstöd till bokförläggare
och visst begränsat stöd till bokhandeln för ökaett tillgänglighetenatt

kvalitetslitteratur och vidmakthålla utbrett bokhandelsnät. Deav ett
statliga anslaget till förstöd litteratur uppgick 199293 till 39 mil-
joner kronor, 31 miljoner utgivningsstöd. Målet för detvarav ca var
svenska litteraturstödet främja kvalitet mångsidighetär och i bok-att
utgivningen så läsarna skall brett urvalatt godgaranteras ett av
litteratur. Stödet har indirekt lett till det har bildats smårad ochatt en
mellanstora förlag, vilket har förbättrat chanserna för kvalitetslitte-

komma i bokform.ratur att ut
I Sverige föreligger allt behov litteratur påstörre andraett av

språk svenska, därför ocksåän finns särskild stödordning för litte-en
på invandrar- och minoritetsspråk.ratur

Antalet ansökningar stöd till pålitteratur invandrar- mino-ochom
ritetsspråk åren.har ökat starkt flestaDe ansökningar kommergenom
från enskilda utgivare verk. För utgårnärvarande stöd tillav egna
litteratur på språk.tjugotal Persiskan tvåoch de språkenkurdiskaett
dominerar idag. Sverige fåde länder påär där litteraturett av
kurdiska trycks.
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stöd till översätt-anslagsframställningKulturrådet i sinanför att
värdefullt förinvandrarspråk är atttilllitteratursvenskningar av

Översättningi landet.integreringkulturellainvandrarnasunderlätta
till skapamedverkakansvenska även atttillinvandrarlitteraturav

kulturrådetsEnligtlandet.ifinnskulturerförståelse för de olika som
minoritetsspråkochinvandrar-litteraturför stöd tillarbetsgrupp

barnböcker översätts.svenskasärskilt viktigtdetär att
påver-intebokbranschen kommertill attstatliga stödinsatsernaDe

KulturrådetsEU-medlemskap.eventuelltEES-avtalet ellerkas ettav
förnågra kravochkvalitetskriterierenligtfördelasutgivningsstöd

diskrimine-intedärförstriderinte. Deexisterar motmedborgarskap
handelsutbytetpåverkarutgivningsstödet inteEftersomringsförbudet.

föreskrifternastridaintestödetkan motländerna ommellan anses
konkurrensen.snedvriderstatsstödförbud mot som

starktvisserligenför skolanKlassikerserien äralla ochbok förEn
konkur-utgivning,medoch konkurrerarsubventionerade menannan

marginellendastelleringenoch harSverigetillbegränsadärrensen
handelneffekt gränserna.över

SverigeiBiblioteksväsendet

ochi landetkulturinstitutionenbesöktadenFolkbiblioteken är mest
för litte-distributionskanalenkommersiellaickeviktigastedenutgör

antaletmedanganska konstantbiblioteksbesökare ärAntaletratur.
Sveriges60 %år. Nästannågot underminskatboklån har avsenare

folkbibliotekenförbiblioteket. Ansvaretårligenbesökerbefolkning
tillsammansförfogar286 kommunerLandetspåligger kommunerna.

timmar00037vilka har närmareutlåningsställen öppet900löver ca
vecka.per

författarnatill utgörbiblioteksersättningmedsvenskaDet systemet
EES-avtaletidiskrimineringsförbudetförhållande tilliinget hinder

författar-formiutbetalasErsättningenregelverk.i EU:seller av
eller översättareupphovsmantillöversättningspenningpenning eller
i Sverige.stadigvarande bosattellermedborgaresvenskärsom
upphovsrättsligtdirektivetEG1992novemberiDet antagna om

medförverklitterärabl.a.uthyrningutlåning respektiveförskydd av
bibliotekssystemet.svenskadetförändringinga behov avav
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En avgiftsbeläggning skulle dock innebära nyttjandet skall be-att
traktas uthyrning. Enligt direktivet skall författarna sådanai fallsom
tillförsäkras Författarna kommer dåensamrätt. få ensamrätts-att ett
skydd vid såledesuthyrning och kräva frånersättning direkträtt att
biblioteken.

EG-direktivets definition lånbegreppet och dess avgränsningav
uthyrning dock oklar, ochär varkenmot överensstämmer med van-

ligt språkbruk eller med den betydelse dessa fåttbegrepp iharsom
svensk Upphovsrättsutredningenrätt. har i sitt slutbetänkande lagt
fram förslag till avgränsning ansluter till svenskett rätt.som

EG-direktivet innefattar inget hinder för genomföra upphovs-att
rättsutredningens förslag beträffande uthyrning. lagrådsremissI ien
februari 1993 har regeringen lagt fram förslag ändra upphovs-att

sårättslagen uthyrning litterära verk blir upphovsrättsligtatt av
skyddad.

Internationella kontakter inom biblioteksväsendet

KB Sveriges nationalbibliotek och har tillär uppgift samla ochatt
bevara den svenska litteraturen i dess helhet. forskningFör och stu-
dier tillhandahåller urval andra ländersäven ett stort veten-man av
skapliga och litterära produktion inom humaniora och samhällsveten-
skap.

Biblioteket också för det landsomfattande biblioteksdata-ansvarar
LIBRIS samordning viss övergripande verk-systemet samt av annan

samhet inom forskningsbiblioteken. Forskningsbiblioteken känneteck-
mycket internationell kontaktverksamhet inter-och denstornas av en

nationella fjärrlånetrafiken mycket omfattande. Biblioteketsär 400ca
bytesförbindelser inslag i det internationellaär samarbetet.ett annat
Utöver de etablerade förbindelserna präglas bibliotekssamarbetet av

fortgående internationalisering. KB deltar aktivt i interna-denen
tionella biblioteksorganisationen IFLA:s arbete.

SBI Svenska Bamboksinstitutet specialbibliotek och infor-är ett
mationscentmm för barnböcker med tillsynsmyndighet.KB En-som
ligt SBI:s stadgar skall institutet internationellt kontaktorganvara
inom barnboksområdet. mångaDetta sig uttryck utövertaransvar
själva biblioteksarbetet. SBI hand utländska förtar representanterom
bamlitteratur ofta förmedlade Svenska institutet eller utlands-genom
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manifestationer svensk barn-medverkar i olikamyndigheter, av
upprätthåller med internationellakontaktlitteratur utomlands och

området, medbl.a. samarbetar SBIoch organisationerinstitutioner
Books for People.International Board Youngoch IBBYIFLA on

nivåpå jämförelsehög ifolkbiblioteksväsen har länge legatSvenskt
uppsökande och socialasärskilt gäller denandra länder, vadmed

år dock andra länders i Västeuropaharverksamheten. Under senare
framför allt det gällerutvecklats starkt,bibliotekoch USA när ut-

nyttjandet teknik.av ny
anledning studera andrai dag alli Sverige harBiblioteken att

förbättra internationella kontak-och debiblioteksverksamhetländers
utanför viktigarisken ställas deockså inte löpaför attattterna,
både ochuppbyggnad i Europaunderinformationsnätverk ärsom nu

iUSA.
interna-erhålla för studieresor ellerbidragMöjligheterna annatatt

kommunala biblioteks-mindre inom dettionellt utbyte är avsevärt
vikt kultur-Därför detinom det statliga.väsendet ärän attstorav

biblio-folkbibliotek ochrådet stödja ochmedelhar uppmuntraatt
länders bibliotekkunskaper andraförbättra sinatekarier vill omsom

internationella kontakter.och utveckla
Biblioteksförening har i sitt handlings-Sveriges AllmännaSAB

internatio-informera svensk ochskallfastslagit att ommanprogram
interna-biblioteksområdet stärka och utvecklanell utveckling samt

tionella kontakter.
för IFLA:sinom IFLA. Inomaktivt i arbetetSAB deltar ramen

ALPbedrivs särskilttredje världenverksamhet i ett pro-program,
of Librarianshipför the AdvancementCore Programmegrammet -

bibliotekuniversitetsUppsalaThird World för vilket ärin the -
medSyftet ALPlöpande arbetet.värdbibliotek och sköter det pro-

informationssprid-biblioteksväsendet ochutvecklaär attgrammet
all-redskap i u-ländernasdessa tillvärlden ochningen i tredje göra

självständighet. ALPInomutveckling strävarmänna programmetmot
ochbåde nationellasamarbete medfungerandeefter skapa ettattman

internationella organisa-medbiblioteksorganisationerregionala samt
läskunnighet.tioners förprogram

bådei Afrika,biblioteksprojektmed radkontakterSAB har en
projekten hargenomförakunnaMellanamerika och Europa. För att
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SAB beviljats bidrag från SIDA, Nordiska ministerrådet, Föreningen
Norden och Kulturfonden Sverige Finland.

6.7 TV och radio

TV och radio intar i detta sammanhang särställning då de främsten
fungerar kulturbärare. De har länge varit nationella medier,som rent

i fåtal svenska gränsområden,utom den tekniskaett utvecklingenmen
med distribution via satelliter och vidarespridning med hjälp kabelav
har gjort TV-program når utanför nationensatt ochgränsernumera
kan och höras i andra länder. En effekt denna utvecklingses är attav
två TV-kanaler vänder sig till svensk publik sänder sinasom en pro-

via satellit. faktumDet TV-program kan utanföratt ävengram ses
sändningslandets mångaigränser fall förutsättningär för TV-en
bolagens existens. Verksamheten finansieras med hjälp reklam-av
intäkter vilka baseras på reklamen kan potentiellatt storses av en
kundkrets. Den tekniska utveckling kan bilagase 2 Euro-som anas
peiska insatser för den audiovisuella industrin innebär alltfleratt
TV-kanaler blir tillgängliga. förefallerDet mångatroligt dessaatt av
kanaler kommer internationella, dvs. vända sig till publik iatt vara en
flera länder, samtidigt tendens dessa kanaler fåratt ettser man en
alltmer innehåll.specialiserat

För förhållandetradion någotär då kortvågssändningarannorlunda
alltid förekommit och gjort kunnat uppfångas utanföratt program
landets På tidgränser. har radioprogram börjatäven spridassenare
internationellt med hjälp satellit.av

För radion diskuteras dock framför allt utveckling alltflermoten
lokala sändare. Denna utveckling emellertidär inte helt då underny,

följd år närradiostationerna utgjorde alternativ till Sverigesen av ett
Radios nationella sändningar. Det i dagens situation är upprättan-nya
det lokalradiostationer finansieras reklamintäkter. ochIav som av
med teknik för digitala radiosändningar utvecklas elimineras ocksåatt
frekvensutrymmets begränsning antalet lokala stationer.av

TV-frågor har under de åren givits ökad betydelse i detsenaste
internationella samarbetet. Europarådets konvention gränsöver-om
skridande TV öppnades 1989, EG: direktiv TV gränserutans om an-

år.togs samma

169



SOU 1994: 35

TV-frågoma i vilkensamarbete ärproblem EU:sEtt rör omsom
områdetkulturellatillhörande detskall räknasutsträckning de som

svårigheter iskapade vissaoklarhetindustriella. Dennaeller det
GATT-avtalet.avslutadedet nyligenförhandlingarna kring

i EU:s arbetekanområde denna oklarhet ärdärEtt annat synas
medArbetetTV-format.ändratHD-TV, dvs.16:9, ellermed ett

industriellamedteknisk karaktärhuvudsakligenformat ärnytt av
fårformatockså framförtsdet harkonsekvenser, ett nyttattmen

yrkesverksamma.konstnärligtföreffekt även

programutbudetsvenskaiSvensktutländskt det

ungefärvisarsändastatistikSveriges Televisions attöver program
år till1990från 42 %minskatandelen harimporterade%40 är ca

år 1992.40 %ca
på produktions-fördeladerepriserochförvärvStatistiken över

importeradedeeuropeiskabl.a. andelenvisarländer att program av
år61och %år 1990år 62 %60 % dessa catilluppgick caca

1992.
År 1990dominerar.Storbritannienfrån ochUSAProgrammen

alla46 %tillförvärvenbrittisk-amerikanskauppgick de avca
till1991utbudet,det totala%20dvs.importerade caavprogram,
ocksåförvärvasEngelskspråkiga461992 till %.49 %, programca

Kanada.från Australien och
avseddaTV-kanalerfrån andrauppgifterstatistiskaMotsvarande

skilda kanalerProgramtablåema iinsamlats.harpublikför svensk
på Iuppbyggda sätt.dragemellertid iförefaller sammavaragrova

dominerandeengelskspråkigadesamtliga kanaler är programmen
importerade.bland de

tredjedelvisarmusikutbudRadiosSverigesStatistik attöver aven
%ursprungsland, 35Sverigehadei P3speladealla fonogram som

1988.oktoberStorbritannien%USA och 17hade
besluteti och medmarkanthar ökati SverigeradiosändareAntalet

före-Programutbudetlokalradiostationer.reklamfinansieradeom
stationer baserarflestaidentiskt. Depå heladetfaller entagetvara

populännusik.engelskamerikanskverksamhetdel sinstor av -
kana-Televisions skildabåde Sverigesframållas idockbörDet att
kultu-inslagförekommerutbudRadiosoch i Sverigesler ett stort av
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rella med internationell inriktning, från importerade kultur-program
inklusive filmer i tillTV, och bearbetadöversatt radio-program,

teater.

Kabelsändning seriösa europeiska televisionsprogramav

Inom utredningen fråganhar väckts möjligheten skapa förut-attom
sättningar för vissa kulturellt värdefulla frånprogramkanaleratt
brittiska, franska och tyska TV-organisationer blir tillgängliga för
svenska kabel-TV, antingen i de kabelopera-svenskamottagare av

basutbud eller i kombinationtörernas med måttligtvarandra till ett
pris.

Utredningen finner idén intressant och tilltalande och vill därför i
detta sammanhang framföra åden. Det handlar andra sidan om en
fråga med tekniska och juridiska aspekter utredningen icke haftsom

djuparemöjlighet in Förslaget utvecklas iträngaatt närmare ett
särskilt yttrande ledamoten Birgitta Wistrand.av

6.8 Kommitténs överväganden förslagoch

Ovanstående genomgång områdensolika kulturella internationellaav
samarbete inte framgårfullständig. Likvälär tydligt de begränsadeatt
bidrag destineras till internationellt kulturellt samarbetesom ger
mycket effekter. Flera myndigheter, organisationer lik-ochstora
nande för stödformer,antal det bör samtidigtett stortsvarar men
framhållas de enskilda bidragen regel små, bådemycketäratt som

för sig och tillsammans.var
jämförelseEn budgetårenmellan 19891990 19921993och visar

bidragen till internationella kulturella verksamheter från kultur-att
rådet, Svenska institutet, SIDA, Konstnärsnämnden och Författar-

frånfonden ökat sammanlagt miljonerdrygt 43 kronor till 79ca
miljoner kronor.

Bidragens fördelning områden framgårolika nedanståendeav
tabell avrundade belopp i tusental kronor

Musik Teaterdans Bild Film Litteratur

198990 4121 6316 6375 3 715 3625
199293 5.524 8.202 12.796 3.500 8.202
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inte med totalbe-uppgifternafördeladede stämmerSumman av
kultursatsningar, SIDA:sdå allmännabidrag tillloppet mass-ovan,

fördelningen.ii totalenmediebistånd inkluderas menm.m.
blivit alltharsamarbetetinternationella kulturella störreDet av

medieområdet medförtinomutvecklingenminstbetydelse. Inte som
bred spridning, harintryckocherfarenheterinternationellaatt nu ges

yrkesverk-konstnärligtbåde svenskaförsjälvklartgjort det allt mer
jämförelser.internationellasvenska publikenden göraoch attsamma

mångai fall sökaönskarartister störreochSvenska konstnärer en
erbjuda.Sverige kan Detvadmarknader,publik, och änstörreäven

och organisationer harmyndigheterbetydelsedärförär attstorav
kul-internationella kontakternafrämja demöjlighetergoda att

och publik.yrkesverksammabåde konstnärligtområden förturens

Förslag

föreslagitkapitel 4.7sammanhanghar iKommittén annat ovan
konstnärligt yrkes-anslås svenskaförmedel skallytterligare attatt
internationelltdelta iskall kunnaökad utsträckningiverksamma sam-

ochsvenska produktermöjligheterökadearbete och presenteraattges
framhålla behovet starktvill särskiltKommitténproduktioner. ettav

samarbete med Västeuropa.
iregelverk väl integreratsfunnit EU:sKommittén har2. att

varit nöd-förändringarförfattningar. Deregelverk ochsvenska som
tillskall anpassadeförfattningar motsvsvenskavändiga för att vara

medborgare möjlighetutländskainneburitregelEU:s har att gessom
liknande.bidrag ellersvenskasökaatt

inflytandet engelsk-kulturelladetKommittén3. attnoterar av
och litte-gäller film, TVpåtagligt detspråkig särskiltkultur närär

frånimporterade filmer kommermajoritetmycketEn storratur. av
börgäller TV-program. DetStorbritannien, detsammaUSA och

kulturyttringar har be-deframhållas film störstochTV äratt som
förutsättningar inomekonomiskaTekniska ochför ungdomar.tydelse

ikommitténmöjligt förområde det intedock är attdetta gör att
förslag.några konkretaframdenna del lägga

från engelskadetkommerlitteratur80 %Mer översattän av
mellannågot bättre balansfrämja över-språkområdet. syfteI att en

språk medmodellfrån skulleandrafrån engelska ochsättning en
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positiv diskriminering översättningsstöd försöksvis kunna in-av
föras. Modellen skulle kunna utformas så kulturrådetatt som svarar-
för stöd till utgivning skönlitteratur i uppdrag underav attges en-
treårsperiod minst 75 %avsätta tillgängliga för över-av resurser
sättning litteratur från språk engelska.änannatav

Kommitténs förslag är närmast förhoppning bok-att attse som en
förlagen bättre följer utgivningen litteratur på språk änannatav
engelska och denna utgivning i ökad utsträckning tillgängligatt görs
för den svenska publiken. Det bör i detta sammanhang framhållas att
80 % den litteraturenöversatta från engelskaär översattav samt att
redan idag används drygt 60 % stödet till översättning litteraturav av
från språk engelska.änannat

Kulturrådet4. har i skrivelse, 1993-12-21, till Kulturutred-en
ningen, föreslagit beredningsorgan på myndighetsnivå inrättasatt ett
för statsmakterna tillräckligt och tillförlitligtatt underlag förettge
beslut inom för sammanhållen kultur- och mediepolitik Enramen en

uppgifterna sådantför beredningsorgan frågorvissa medett ärav
internationell anknytning. Kommittén kulturrådetsstöder förslag.

Kommittén bedömningengör bidrag och stöd för interna-att
tionellt samarbete utgår till de olika kulturområden stårinte isom
strid intentioner,EU:s eftersom där bl.a. stödjamot attman avser
uppbyggnad nätverk och främja kontakterna nationsgränser-överav

De svenska bidragen mångahar i fall syfte.na. samma
Kommittén har funnit flera tillfrågade institutioner inteatt utan

svårigheter kunnat redovisa kostnaderna för sin internationella verk-
samhet. internationellaDen verksamheten och kostnaderna för den är
helt integrerade i den reguljära redovisningen. Kommittén dettaser

följd de internationella kontakterna blir allt vanligare.attsom en av
Kommittén denna utveckling önskvärd.anser
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7 Upphovsrätt och kulturell utveckling
Henry Olssonav

upphovsrättsliga7.1 Det regelsystemet

Systemets7. 1 1 huvuddrag.
Kärnan i det upphovsrättsliga regelsystemet författare, kompo-är att
sitörer, konstnärer och andra skapande upphovsmän i lag tillerkänns

tidsbegränsad bestämmaensamrätt vissaöveratten typer av
användning deras verk och prestationer.av

Bestämmelser det upphovsrättsliga skyddet finns i nationellaom
lagar i de olika länderna. För svensk del finns reglerna i lagen
1960:729 upphovsrätt till litterära och konstnärliga verkom
upphovsrättslagen. Regler motsvarande skydd för fotografierom
finns för närvarande i lagen 1960:730 skydd för fotografiskom
bild. skyddDetta emellertid bli integrerat iväntas upphovsrättslagen
från och med den april 1994.1

Ett internationellt varigenom länderna skyddar verksystem av
varandras upphovsmän skapas vissa internationella överens-genom
kommelser. Förhållandet mellan nationell och internationell pålag
området behandlas under 7.2 nedan. Här behandlas endast vissa
grunddrag för praktisktär all upphovsrättsligtagetsom gemensamma
lagstiftning.

En upphovsman enligt den upphovsrättsliga lagstiftningenär var
åstadkommeroch alster resultatet andligtäretten som som av en

Sådanaskapande verksamhet. upphovsrättsligt skyddade alster be-
litterära och konstnärliganämns verk. Exempel litterära verk är

noveller eller handböcker ocksåde kan t.ex.romaner men vara
kartor eller andra framställningar där information förmedlas i skrift-
lig grafisk form.eller Andra betydelsefulla exempel upphovsrätts-
ligt skyddade verk vissa alster inom högteknologins område såsomär
databaser och datorprogram i de flesta länder skyddassom numera

åverk. Konstnärliga sådanalitterära verk andra sidan är typersom av
förmedla någotverk estetisk upplevelse slagattavsersom en av

såsom musikaliska kompositioner filmverk och andra audiovisuella
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koreograñska verk,verk,sceniskaalla slag,konstverk etc.verk, av
Även hit.fotografier kan räknas

upphovsrättsligaenligt denskyddatskallalsterFör ettatt vara
andligtresultatetmåste detlagstiftningen nämnts enavvarasom

tvåmeningeni denuniktdvs.verksamhetskapande att personervara
påproduktenskulle utforma sätt.varandraoberoendeinte sammaav

kallar verkshöjd.vaduppnå gradalltså vissmåsteAlstret manaven
inte i desärskiltsärskilt högt,liggaallmänt inteheltDenna synes

Även prestationer kanförhållandevis enklaländerna.anglosaxiska
åtminstone någonde harförutsattskyddade,upphovsrättsligt attvara

utformning.personliggrad av
upphovsrättsliga skyddetockså detföljerdettaAv att avser upp-

ellerideereller hennesutformning hanspersonligahovsmannens av
hand-skriverfaktainnehåll, exempelvis närvisst enen personettav

område. Vadvisstfackkunskapersinagrundvalbok ett somav
utform-speciellatankeinnehållet eller hennesi hansdåskyddat ärär

heller skyd-i boken. Intebeskrivsfakta eller ideerintening sommen
stilteknik, ellerspeciellaupphovsmansvissupphovsrättendar en

Över upphovs-understrykasförtjänar dethuvud attatttagetmaner.
faktadata ellerför ideer,något monopolskapar utaninterätten

form verk. Dettadessa iutformningenunikaför den ettendast avav
innehållet ifaktiskaanvända detkanhelstinnebär att annansomvem

skillnadsjälvständigt verk. Dennaför skapaverk ett egetattett
svårastesituationer dei vissautformninginnehåll och ärmellan en av

gällerexempelvis detnärinom upphovsrätten,frågorna lösaatt
logiskaeller denalgoritmenideerna,därför datorprogramskyddet
indivi-endast denskyddadeprincip inteuppbyggnaden är utansom

element.dessautformningenduella av
upphovsmannenskyddet innebärupphovsrättsligaDet att genom

hans elleravseendemedtvå rättigheterlagen tillerkänns typer av
hennes ochrättigheterekonomiskaförkallasverk. Den typenena

rättigheter.ideellaförden andra
ekonomisktsådana harrättigheternaekonomiska är ettDe som

överlåtaupplåta ellersålunda kan motupphovsmannenochvärde som
mång-s.k.två denDen ärersättning. Deekonomisk är typer. enaav

kopiorexemplar ellerframställadvs.faldiganderätten, rätten avatt
från vilketexemplarfysisktifall ini dessaVerket läggsverket. ett

exemplarframställningsådanExempeluppfatta det.människan kan
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litterärtär när verk i bokform eller fotokopierasett ochut närges ett
musikaliskt verk skiva eller band eller direkt eller indirektutges
kopieras från sådan anordning. Den andra ekonomiskaen typen av
rättigheter verketär tillgängligtgörs för allmänheten.att Detta kan
ske olika sådantEtt offentligtsätt. framförandeär musik it.ex.av
radio eller TV eller i konsertsal. Ett verket för förstaär närannaten
gången offentligt ellergörs när exemplar det hyrs eller visasutav
offentligt.

ideellaDe rättigheterna tvåär slag. Den vadärav ena som
engelska kallas för paternity right, dvs. för upphovsmannenrätten

bli namngiven i samband med hansatt eller hennes verk används.att
Den andra tillär respekt förrätt verket. Denna innebär verken att ett
inte får användas eller isätt sammanhangett kränkandeett ärsom
för upphovsmannens anseende sådan. Dessa rättigheter har sinsom
grund i det personliga band oftast finns mellan upphovsmansom en
och hans eller såsomhennes verk utflöde personligheten ochett av

förtjänar frånrespekt andra.som
Dessa rättigheter s.k. ensamrättigheter,är dvs. rättsinnehavaren

och endast denne har företa åtgärddenrätt rättigheten frågaiatt som
exempelvis framställa exemplar verket. Han eller honattavser, av

kan emellertid, har upplåta tillnämnts, denutövaattsom nyss annan
rättigheten. Utgivningsrätt kan sålunda upplåtas till förlag ellerett

till offentligträtten framförande till förvaltningssällskapett typav
STIM. Sådan överlåtelse upplåtelseeller kan emellertid bara ske deav
ekonomiska rättigheterna. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas;
de kan endast under vissa förutsättningar efterges med bindande
verkan.

Det inte möjligt iär modernt samhälle ha enligtettatt ett system
vilket det förhållandenunder alla och i alla situationer skulle vara
nödvändigt skaffa upphovsmanens tillstånd för användaatt att ett
verk. Av hänsyn till enskilda och allmänna intressen finns därfördet i
den upphovsrättsliga lagstiftningen rad regler undantag igören som
upphovsmannens Dessa undantagensamrätt. kan olika slag.vara av

sådanaEn s.k. fria utnyttjanden,är dvs. fall där det möjligttyp ärav
åtgärdvidta omfattas upphovsrätten tillstånd frånatt utanen som av

upphovsmannen och betala någon ersättning. härpåExempelutan att
tillåtetdet tillståndär är och ersättning framställaatt att utan utan

enstaka exemplar skyddade verk för enskilt, dvs. personligt, bmk,av
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det till-exempelskyddat verk. Ett ärcitera äroch annat attatt ettur
ioffentligtframföra verklåtet tillstånd ersättningochatt utanutan

friaandraundervisningssammanhang. Dengudstjänst- och typen av
får användningensituationtvångslicenser. dennas.k. Iutnyttjanden är

härpåersättning betalas. Exempel ärfrittvisserligen ske mot attmen
andraläseböcker ochverk ilitteräraanvändningreglerna avom

får också vidarespridningmånga länderundervisningsantologier. I av
tvångslicens-ske med stödkabelnäteller TV-program iradio- av en

alltmeratendenseninternationellabestämmelse. Den är attnumera
visat sigeftersom de hartvångslicensbestämmelserna ettöverge vara

uppnå ochönskade resultatendetrubbigt instrument förtämligen att
fåttharupphovsrättigheterkollektiva förvaltningendenatt numeraav

utbredning nedan.allt sestörreen
föremål upphovs-tilläganderättentill exempelvis ärI ettmotsats

från det verket hargäller denhuvudfallettidsbegränsad. I atträtten
Vissa länder hardöd.årfemtio efter upphovsmannensskapats till

Brasilien och Spanienemellertid längre skyddstid. I är motsvaran-en
Österrike år. Europeiskadenår 70 Inomi Tyskland ochtid 80 ochde

förlängningföreskriverdirektivfinns s.k.Gemenskapen ett ensom
år nedan.skyddstiderna till 70 seav

någon använderdvs.inte respekteras,upphovsrättenOm ettom
ideella rättigheter kanekonomiska ellertill gällandeverk hänsynutan

uppsåt-sålundakansvensk delsanktioner inträda. Förolika typer av
medföra böterintrång i upphovsrätteneller oaktsammaliga grovt

skadestånd ochtvå år. utdömasVidare kalli tilleller fängelse upp
exemplarolovligt framställdaexempelvis förordnadomstolen kan att

sådan exemplarframställningförutrustning hareller använtssom
aprili kraft den lträdaförstöras. Enligt reglerskall väntasnya som

meddelaockså interimistiskt vites-kunnaskall domstol1994 även --
upphovsrättsintrång.innebärverksamhetförbud ettmot somen

internationell regleringNationell och7.1.2 av
upphovsrätten

två varandra obe-ihar sittmoderna upphovsrättenDen avursprung
egentligaanglosaxiska. förstaden Denroende källor. Den ärena

årofThe Statute Annerelativt moderna upphovsrättslagen var av
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1709 vilken tillerkände vissa boktryckare till utgivningensamrätten
bestämda alster vilken utvecklades för upphovs-rättav ur senare en

till dessa alster bestämma deras utgivningöver Urattmannen etc.
denna engelska lag har sedan den angloamerikanska upphovsrätten ut-
vecklats vilken i enlighet med sitt kommersiellt inriktad,ärursprung

sitt främsta syfte skydd för de investeringarattser garantera ettsom
i kultur- och mediaområdena,görs föreskriver relativt starksom en

ställning för producentema och de ideella rättigheterna mindreger en
framträdande roll i andra upphovsrättssystem.än Den andra källan
för den moderna upphovsrätten finns i dekret tillkom iett par som

årenFrankrike 1791 och 1793 och upphovsmännen till bl.a.gav
sceniska och musikaliska verk vissa rättigheter bestämma överatt an-
vändningen deras alster. Den franska upphovsrätten har sedan iav
sina huvuddrag följs i det kontinentala Europa, Norden och Latin-
amerika. Den upphovsrätten mänsklig rättighet be-ser attsom en

resultatetstämma över andliga skapande. Följaktligenaven persons
denna upphovsrätt individualistisktär inriktad och exempelvis deger

Ävenideella rättigheterna stark position. sålundadet finnsen om
utgångspunkterolika för de moderna nationella upphovsrättssystemen

dock skillnadernaär i dag mindre klara, främst tack denvare
förmedlande roll har spelats de internationella konventionernasom av
på området.

Upphovsrätten i land regleras i nationell lagett etten som ger
skydd på det nationella territoriet för landets upphovsmän.egna
Sådana nationella upphovsrättslagar finns i praktiskt alla länder.taget

ÅDetta skydd gäller emellertid inte utanför landets andragränser.
sidan känner det andliga skapandet någrainte sådana alstrengränser:

sådant skapande kan mångaanvändas i olika länder och detav är
rimligt upphovsmännen skall kunna ocksåha skydd utanföratt landets

och få inkomster också frångränser det utnyttjande deras verkav
sker där. förRegler internationellt skydd för det andligaettsom

skapandet blev nödvändiga redan under förra Dåseklet. tillkom en
rad bilaterala överenskommelser mellan olika länder i Europa och
Sydamerika. förstaDen multilaterala överenskommelsen på området

den s.k. Bemkonventionen för skydd litterära och konstnärligavar av
årverk vilken tillkom 1886. l dag 103 länder anslutna till den,är

bland dem givetvis alla europeiska länder och de flesta utvecklings-
länder exempelvis Förenta Staterna och Folkrepubliken Kina.samt
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ocksåFederationen inom kort ansluta sig tillRyska den.väntas
år 1904. kanSverige anslöt sig till denna konvention Man säga att

Bernkonventionen internationella skyddet idet ärstort settgenom
geografiskt heltäckande.

Bemkonventionen bygger huvudprinciper. Den denärtre ena
Härmed landnationella behandlingen.s.k. äratt ettmenas som an-

från andrakonventionen skyldigt upphovsmän allaslutet till är att ge
skydd landet till sinakonventionsländer som ger egna upp-samma

nationella upphovs-assimileras därigenom med dehovsmän. Dessa
från skalloch KinaUpphovsmännen Förentamännen. staternat.ex.

våraalltså vi upphovsmän,i Sverige ha skydd ger egnasamma som
våra skydd i dessa, och alla andra konven-upphovsmän harmedan

skyddar sina andrade Dentionsländer, sättsamma som egna.
vissa minimirättigheterBernkonventionen innebärhuvudregeln i att

utländska upphovsmännen,alltid de skyddadeskall attt.ex.garanteras
ideella rättigheteromfatta de ekonomiska ochskyddet alltid skall som

föregående skyddstiden alltid skall minsti det ochhar nämnts att vara
tredje huvudprincipen iår från död. Den Bern-50 upphovsmannens

oberoende formaliteter.skyddet skallkonventionen är att avvara
får således inte krävasNågon märkning verketregistrering eller av

skallför skyddatt ges.

närstående rättigheterna7.1.3 De

finns antal andra kategorierskapande upphovsmännenUtöver de ett
kulturområdet i vidsträcktviktiga insatser inomgörav personer som
många håll skydddessa kategoriermening. Vissa ett somgesav

bestämmadvs. tidsbegränsade rättigheterliknar upphovsrätten, att
prestationer eller produktioner.utnyttjanden derasvissaöver av

utövande konstnärerna dvs. artister,sådan kategori de s.k.En är
inte skapar väl framförskådespelare och andramusiker, som men

många lagar tillerkänns dessalag och i andra ländersverk. svenskI
tillåta inspelning ocheller förbjudakonstnärer ensamrätt t.ex.atten

framföranden kopi-TV-utsändning deras levande ochradio- eller av
sådanaering inspelningar.av

producenter ljudinspelningar fon0gram-kategoriEn är avannan
tillåtadels ellertillerkänns i lagenproducenter. Dessa rätt atten

mångfaldigande inspelningarna ochförbjuda kopiering eller annat av
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tillsammans med de utövande artisterna uppträder i inspelning-som-
till ersättningrätt dessa sänds inär radio eller TV ellerarna en-

eljest framförs offentligt, inbegripet sådan sändningnär sändsen
vidare i kabelnät.ett

Den tredje kategorin inom de närstående rättighetemas område är
radio- och TV-företagen. Dessa har enligt lagen tillåta ellerrätt atten
förbjuda återutsändning deras utsändningar, inspelning dessaav av

kopiering inspelningarna. Vidare harsamt de exempelvisav mot-en
svarande återgivningdet gällerrätt när TV-utsändningar i biogra-av
fer eller liknande platser.

I skyddet närståendeför de rättigheterna finns i huvudsak samma
inskränkningar det gäller dennär egentliga upphovsrätten.som
Skyddstiden år.generellt 50är

Även på närståendede rättighetemas område finns rad interna-en
tionella konventioner. Dessa internationelltatt garantera ettavser
skydd inom densätt egentliga upphovsrätten och byg-samma som

på huvudprinciper. En de viktigaste dessa konven-ger samma av av
tioner den s.k. Romkonventionen årär 1961 föreskriver ettav som
skydd för alla kategorierna rättighetshavare på områdettre av
Vidare tillkom något konvention för skydd fonogram-senare en av
producenterna och skydd för sändningar via direktsändandeen om
satellit. Dessa konventioner har emellertid tillträtts betydligt färreav

vad fallet med Bemkonventionen.änstater är

7.1.4 Kollektiv förvaltning upphovsrättigheterav m.m.

Både upphovsrätten och närståendede rättigheterna huvud-är som
regel individuella ensamrättigheter för varje upphovsman till-att ge
stånd till eller förbjuda vissa utnyttjanden hans eller hennes alster.av

mångaI fall det svårtemellertidär eller omöjligt sådanaskaffaatt
individuella tillstånd, exempelvis det gäller offentliganär framföran-
den musik där ofta antal inhemska eller utländska verkett stortav
skall framföras. Problemen i detta sammanhang har blivit alltmera
påtagliga i samband med tillkomsten olika mediateknologier,av nya

vid användning skyddade verk i radio- ocht.ex. TV-sändningar,av
bruk musik i diskotek eller fotokopiering skyddat material. Oftaav av

det här fråganär omfattande utnyttjanden många olika verkom av
där dessutom tillstånd ofta måste skaffas inom mycket kort tid.en
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utvecklatsharsammanhangdettaproblemen i ettlösaFör att
Äldsträttigheter.olikaförvaltningkollektivmed typer avsystem av

sålundafinns För-musikområdet. Sverigelsådan förvaltningär
Musikbyrå STIMInternationellaSvenska Tonsättareseningen som

offent-tillförvaltningenhandhar rättenår och1923tillkom avsom
organisationerliknandeAndraverk.musikaliskaframförandeligt av

rättigheterna närförvaltningenhandharBONUSSverigei är avsom
inomfrämstfotokopieringreproduktionreprografiskgällerdet

frågorsådanahandharCOPYSWEDEochundervisningsväsendet som
motsvarandeharteknologier BUSmed olikasambandi samt somnya

områdenärstående rättigheternasPåbildområdet. depåuppgifter
utövande konstnärer-deförvaltningenhandharvilkenfinns SAMI av

ellerTVradio elleranvänds iinspelningarersättningtill närrättnas
framföranden.offentligaför

vederbörandeförvaltningenkollektiva äri denHuvudprincipen att
ingåderasfullmakt vägnarorganisationen atträttighetshavare ger

och fördelainsamlautnyttjandedet samt attavtal er-avsessomom
internationella överens-härför. Genomsättningarna systemett av

sådanskerorganisationernanationellaolikademellankommelser en
motsvarandeockså tillersättningaröverföringfördelning och av

organisationens hem-skyddade iandra länder äriupphovsmän som
landsi sittdennamedlemmar egetinte utanland är avmen som

organisation.

upphovsrättsligaför detskälenrättspolitiska7.2 De

skyddet

harupphovsrättsligadetbetydelseförstå systemetdenFör rättatt som
till bak-kännaviktigtdetkulturella livetekonomiska och är atti det

rättspolitiskautveckling. Deochtillkomstförgrunden systemets
följandebeskrivas sätt.i korthetkanförskälen systemet

skapandet. DettaandligadetstimuleratilltjänarUpphovsrätten att
upphovsmännenförstadetFörolika systemetflerasker sätt. ger

fåmöjligheträttighetshavare ettkategorier attbesläktadeoch enav
efter-viktigtverksamhet. Detta ärskapandesinutbyteekonomiskt av

ochanställdaupphovsmännen ärklassiskafåtal deendast ett avsom
iframför allt inteönskvärtellermöjligtvarken nuva-intedet är -
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rande ekonomiska läge eller privata helt eller iatt staten sponsorer-
huvudsak ekonomiskt bär det andliga skapandet. För det andraupp
innebär upphovsrättssystemet det andliga skapandets oberoendeatt

åtminstone måni viss och yttrandefriheten i vidgaranteras mening
främjas. Genom upphovsrätten skapas förutsättningarna för mång-ett
facetterat kulturutbud oberoende upphovsmän. För det tredje ärav ett
effektivt fungerande upphovsrättssystem till fördel för nyttjarna av
skyddade alster. Systemets huvudtanke varje ekonomiskt viktigtär att
utnyttjande verk förutsätter tillstånd från och ersättning tillettav
upphovsmannen. dettaUtan skulle priset för det förstasystem utnytt-
jandet bli orimligt högt, eftersom upphovsmannen vid det första

måsteutnyttjandet betinga såsig högt pris det ocksåtäckerett att
kommande användning. Detta skulle självfallet medföra åtskilliga
svårigheter bl.a. mångainom delar kulturlivet.av

fjärdeEn aspekt i sammanhanget upphovsrättensär existensatt
upphovsmännen offentliggöra resultaten sitt ska-uppmuntrar att av

eftersompande de de inte förlorar kontrollen detta ska-övervet att
barapande alstren bringas till allmänheten. En vidsträcktatt utgenom

spridning sådana alster till fördel för den allmännaär ekonomiska,av
kulturella och sociala utvecklingen i land. Erfarenheten har visatett

frånvaron effektivt upphovsrättsskydd i land dessatt ett görett attav
upphovsmän föredrar publicera sina verk i andra länderatt som ger

bättre skydd och medlemmar i det internationellaär konven-ett som
tionssystemet fåvarigenom alstren ocksåkan skydd i hundratalet
andra länder.

Upphovsrättens betydelse ligger vidare i existensen rättig-att av
heter med avseende litterära och konstnärliga verk förutsätt-är en
ning för investeringar skall kunna i produktion och utgiv-görasatt
ning sådana Sådanaalster. investeringar i bokutgivning, fono-t.ex.av
gramframställning, filmproduktion och radio- och TV-verksamhet

i skapandet datorprogram och databaser förutsätter oftasamt av
mycket omfattande investeringar. Om inget effektivt upphovsrätts-

finns skulle de producerade alstren fria kopieras ochsystem attvara
det skulle inte möjligt täcka investeringskostnadema. Ettattvara ens
effektivt sådant därför förutsättning förär land skallsystem att etten
kunna tillskapa copyrightde industries i sin förut-ärtursom en
sättning för det inhemska andliga skapandet skall finna nåatt vägar att
allmänheten.
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upphovsrätten,inbegripetimmaterialrätten,i dag harvärldenI en
ochmedia-degrundframför alltbetydelseökandealltmera av nya

de decen-till underkommitharinformationsteknologier senastesom
effektivtockså allt högre kravinneburitharDetta ettnierna. upp-

allttillkomstenmedförtoch hari alla länderskydd etthovsrättsligt av
skyddet. Sominternationellaför detfast sammanvävt systemmera

allt-för landsvårt omöjligtellervisat det atthar etterfarenheten är
på upphovs-standardeninternationellafrån denavvikamycketför

svårt i det inter-deltafårsårättsområdet. landEtt gör attt.ex.som
stånd licensavtal avseendefå tilloch ut-kulturutbytetnationella att

datorområdet. Som erfarenhetenexempelvishögteknologi,ländsk
Östern, riske-i Fjärranflera länderexempelvis ivisat,harlikaledes

också drabbasstandardfrån dennaavvikerland att avett somrar
nedan.sanktioner sehandelspolitiska

ocksågiltighetdragianförts harharsynpunkter storaDe nusom
tillkommernärstående rättigheterna. Härskyddet för degällerdetnär

utövandeför deskyddeffektivtEtttvå andra element.emellertid även
tek-denverkningarnamildraförnödvändigtkonstnärerna är att av

grundyrkeskår drabbasdennavilkaarbetslöshetennologiska av
inspelningar. När detalltmeraframföranden ersättslevande avattav

grund bl.a.sinskydd har dettaTV-företagensochradio-gällersedan
fåsvårt företagenfördetsådant skydd attfrånvaron görettatt av

exempelvisattraktivatill sportevene-sändningsrättigheter program
oauktorise-ingripaintekan desådant skydd motingetFinnsmang.

några garantieralltså inteoch kan gentemotvidaresändningarrade ge
sändningsrättigheterna.upplåtaren av

övervägandena irättspolitiskadefrämstharVad rörsagtssom
överväganden hän-skyddet. Dessaupphovsrättsligamed detsamband

från kultur-rättsområdes betydelseockså till dettaemellertidsigför
sammanhangi dettaharUpphovsrättensynpunkt.politisk samman-

mång-stimuleranämligenfunktioner,två ettviktigafattningsvis att
livaktigaförförutsättningarskapaskapande ochandligtfacetterat att

kulturindustrier.
förhinderupphovsrättsskydd ärstarktibland ett enDet sägs att ett

underhållningochinformationtillgång till kultur,vidsträckt genom
till-fåmöjligtibland intedetoch är attkostnadernaökardet attatt

synpunktfrån allmän ärmaterialet. Settönskadegång till det en mera
stimulerarUpphovsrätten ettförhållandet detemellertid motsatta.
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vidsträckt utbud. minskar kostnaderna för det första utnyttjandet,
upphovsmännens oberoendegaranterar och förutsättningär fören en

blomstrande kultur- och informationsindustri.

7.3 Upphovsrättssystemets betydelse i dagens
samhälle

Det brukar densägas moderna upphovsrätten barnatt är denett av
tekniska utvecklingen, nämligen den ökande användningen trycke-av
ritekniken. På harsätt upphovsrättens alltmera ökande be-samma
tydelse både nationellt och internationellt i dagens samhälle samband

denmed tekniska utveckling har deägt decennierna.senastesom rum
Modern inspelningsteknik det möjligt förgör och göraattvar en
goda inspelningar både musik och filmer. Nutida digitalteknologiav

det möjligtgör dessa inspelningargöra med kvalitetatt samma som
originalet och praktiskt obegränsat bådemanipulera bildatt taget och
ljud i former. Satellittekniken det möjligtgör sprida radio-nya att
och TV-program till mottagarkretsar praktiskt överallt. Medtaget
hjälp datorteknik kan informationsbaserstora sättas ochav upp
sekundsnabbt tillgängligagöras hela världen.över Datorprogramvara

datorer på många olika områdenstyr betydelsefulla bådeär försom
den industriella utvecklingen och i enskilda individers liv.

Den klassiska upphovsrättens lågkärna i användningen vissaav
traditionella verk, framför allt böcker, konst,typer musik ochav
filmer. Nutida teknologi har dels gjort möjliga kategoriernya av
verk, datorprogram och databaser, delst.ex. skapat spridasätt attnya
skyddade verk. Eftersom vad upphovsrätten föreskrivagör är att ett
rättsligt skydd för dessa olika uttrycksformer har denna utveckling
gjort den ekonomiska betydelsenatt upphovsrätten har ökatav
dramatiskt.

Man har i antal länder gjort studier den delett samhällseko-av av
nomin beroendeär upphovsrätten, exempelvis i Sverige,som av

Österrike,Finland, Tyskland, Australien, Storbritannien och Förenta
Staterna den Europeiska Gemenskapen. Dessasamt studier har använt
något olika teknik och det därför svårt någonär direktgöra jäm-att
förelse mellan dem. I drag visar emellertid dessastora studier att
värdet den del bruttonationalprodukten beror upphovs-av av som av
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%. Denoch 5uppgår mellan 3tillprestationerskyddaderättsligt
UtredningarOffentligaStatensipubliceradesstudiensvenska som

upphovs-förädlingsvärdeår 1976förvisade1983:65 ett avSOU
bruttonationalprodukten.6,6 %prestationerskyddaderättsligt avom

DenStaterna.ipublicerats FörentahastudienaktuellaDen mest synes
kallasvad%5,8tyderochår 1992 attsig till somhänför av

de s.k.förädlingsvärdettillsighänförProductDomestic avGross
såvälomfattandedvs.mening,vidiIndustriesCopyright tagna en

omfattasheltproduktionIndustries vars avCopyrightCorethe
produk-Industries varsCopyrightOtherochupphovsrättsskydd

upphovsrättsskyddet.sig tillhänförindirektdelvis ellerendasttion
arbetsstyrkastudienenligtsysselsätterUpphovsrättsindustrierna en

Staternastill Förenta exportbidrarochmänniskormillioner5,5om
dollar.milliarder34uppskattningsvismed

upphovs-förädlingsvärdetexaktsvårt mätasjälvfallet avattDet är
sådantEtt ärtill detta. attskälflerafinnsDetalster.skyddaderättsligt

fenomenicke-tangiblamedsig varssammanhang röri dessaman
sektorervissaskäl äruppskatta. Ett attsvårt annatvärde kan attvara

detberoendeindirektellerdirektvisserligen avnäringslivet ärav
högt dettahurdiskuteraskandetdärskyddetupphovsrättsliga men

skiftakanmätmetodernaskäl ärYtterligare attberoende annatär. ett
konstaterassäkerhet kanmedemellertidVadländer.olikamellan som

industrialiserade län-i deregelsystemetupphovsrättsligadetär att
såsomfall, närvissaoch ibetydelseekonomiskavsevärdharderna en

deöverstigerexportvärdeharStaterna,gäller Förenta ett somdet
branschers.andraflesta

utvecklingeninternationella7.4 Den

upphovsrättsområdet
skyddetinternationellaklassiskaDet7.4.1

skyddet förinternationelladetbyggerförut har upp-nämntsSom
vissagammaltsedannärstående rättigheternaoch dehovsrätten
vikti-upphovsrättsområdet denPå ärkonventioner.internationella

ochlitteräraskyddförBernkonventionennämndaförutden avgaste
årParisreviderad iår 1886 ochtillkommenkonstnärliga verk, senast

förVärldsorganisationenadministreraskonvention1971. Denna av
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den intellektuella äganderätten WIPO i Geneve och har årsenare
genomgått exempellös utvidgning det geografiska täcknings-en av
området. Som förut har i dag 103nämnts är länder medlemmar av
denna. Utöver denna konvention finns den egentliga upphovs-

område ocksårättens nämligen Världskonventionenen annan, om
upphovsrätt Universal Copyright Convention, tillkom år 1952som
och årreviderades 1971. Den föreskriver lägresenast och mindreen
detaljerad skyddsnivå Bernkonventionenän och tillåter dessutom vissa
formaliteter villkor för upphovsrättsskydd. Genom Bernkonven-som
tionens framgångar har Världskonventionens betydelse numera
minskat avsevärt.

På närståendede rättigheternas område motsvarandeutgörs inter-
nationella instrument den likaledes förut nämnda Romkonven-av
tionen för skydd utövande konstnärer, fonogramproducenter ochav
radioföretag, tillkommen år 1961. Vidare finns den s.k. fonogram-
konventionen år 1971., vilken föreskriver skydd för fonogram-av
producenter olovlig kopiering deras fonogram, och denmot s.k.av
satellitkonventionen år 1974 vilken skydd för sändningar viaav ger
s.k. direktsändande satelliter. De nämnda konventionerna harnu en

mindre geografiskavsevärt täckning upphovsrättskonventionema.än
De klassiska internationella för skydd upphovsrätts-systemen

området bygger i huvudsak principen nationell behandling,om
dvs., upphovsmän och andra rättighetshavare frånatt andra konven-
tionsstater skall skydd landets rättighetshavare.ges samma som egna
Genom denna princip och föreskrifter minimiskyddettgenom om
skapas vidsträckt och likartat skydd för alla rättighetshavareett oav-

deras alster utnyttjas. Systemet åstadkommasett var att ettavser
verkligt universellt upphovsrättsskydd i avsikt främja det andligaatt
skapandet och det internationella kultur- och informationsutbytet.

Detta internationella omfattar såväl industriländersystem som
Ocksåutvecklingsländer. länder med socialistiskt samhällssystem,ett

såsom Folkrepubliken Kina, medlemmar deär viktigaste dessaav av
konventioner, något visar upphovsrättsskyddet med dessattsom
grundelement individuella privaträttsliga rättigheter för upphovs-av

med påavseende derasmän verk kan oberoendeaccepteras av sam-
hällssystem och ekonomisk utveckling.
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utvecklingeninternationella7.4.2 Den

internationella kon-viktigastederevideradesharSom nämntsnyss
emeller-dess harSedanår 1971.upphovsrättsområdetventionerna
framförsamhälleligt ochbådeutvecklingbetydande ägttid rumen

årgjordedenintei dagVärldskartanteknologiskt. utallt somser
strukturer harekonomiskaochändratsharSamhällssystem1971. nya
informations-ochMedia-regionalt.ochnationelltbådeframväxt

till-alltframförexplosionsartat,utvecklatsteknologin har genom
digitalteknologin varige-Genomoch datorer.satelliterkomsten av -

kanoch nollorströmi form ettormaterial lagras avenav -nom
bearbetasochöverförasbild lagras,ljud ellermängderoerhörda text,

intelligens,Artificiellbegränsningar.någrapraktiskt taget utan
principi sättfås arbetadatorteknik kanvilken att sammagenom

förformertill heltmöjligheterhjärnan,mänskligaden nyagersom
inblandning.mänsklignågonskapandeandligt utan

nationellabåde påinverkandjupgåendeutveckling harDenna en
skydds-internationelladetalltframförochupphovsrättslagar --

användningarhelttillmöjligheterteknologi avNy nyasystemet. ger
oberoendepraktisktprestationeroch tagetverk na-skyddade av

handel har ökatinternationellbetydelse iRättigheterstionella gränser.
teknologi harmodernbehovUtvecklingsländernasdramatiskt. av

utformad inter-lämpligtockså behovetdärmedockså ochökat av en
för regleringochteknologiöverföringförrättslignationell avram

prestationer.skyddadeanvändningtyper avavnyaav
nationellai deändringarständigtbakgrund görsdenna upp-Mot

ochsnabbare takt göralltsker iändringarDessahovsrättslagarna. en
därmeddetaljerade ochblir alltgenerelltlagardessa sett meraatt

immaterial-internationellaOckså detsvåröverskådliga.också mera
former förNyastrukturerashållerskyddssystemeträttsliga att om.

utveck-hållerupphovsrättsprobleminternationella attreglering av
försöksamtidigtkonventionernaklassiskadevid sidanlas somav
ocksåutvecklingdessa. Denna görutveckla attellerrevideragörs att
svår-komplicerat ochalltmerablirskyddssystemetinternationelladet

hållerskydd växaförparallellavissa attochgripbart systematt
fram.

påskerinternationella upphovsrättssystemeti detFörändringarna
regionalt och glo-bilateralt,unilateralt,nämligenfyra olika vägar,

balt.
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Unilaterala åtgärder upphovsrättens område med internationell
verkan förekommer framför frånallt Förenta Staternas någonimen
mån också från den Europeiska Gemenskapens sida. I Förenta Sta-

sålundafinns Section 301 i theterna US Trade and Tariffs årAct av
1974 med ändring the Omnibus Trade And Competitivenessgenom
Act 1981 vilken the US Trade Representative USTR vitt-av ger
gående befogenheter rekommendera exempelvis handelspolitiskaatt
åtgärder bl.a. länder inte tillfredsställandemot upphovs-ettsom ger
rättsligt skydd för amerikanska verk. Sådana åtgärder har övervägts

åtskilliga länder i Sydostasien och har imot regel lett till snabba
resultat. Den Europeiska Gemenskapen har till sitt förfogande lik-
nande instrument den s.k. New Commercial Policy Instru-genom
ment NIPC.

Upphovsrättens införlivande i bilaterala sammanhang sintog
egentliga början president Reagannär i sitt Caribbean Basin Initi-
ative i början 1980-talet villkor för amerikanskt biståndettsom
till länderna i Karibien ställde respekt för amerikanska upphovs-
rättigheter framför allt det gällde satellitsändanär verk och presta-
tioner. Sedan ingårdess i praktiskt alla bilaterala handelsavtaltaget
också klausuler upphovsrätt sådanai avtal åmellan sidant.ex.om ena
Förenta åStaterna och andra sidan exempelvis Folkrepubliken Kina
den Ryska Federationen och Indonesien. Upphovsrättsfrågor regleras
också bilaterala avtal mellan den Europeiska Gemenskapen ochgenom
Indonesien. Sverige ingick sin tid bilateralt dåvarandeavtal medett
Sovjetunionen olika upphovsrättsliga frågor där intresset frånom

sida främst fåsvensk skydd i Sovjetunionen för vissa populäraattvar
svenska barnboksförfattares alster.

Regionalt behandlas upphovsrättsliga frågor dels i vissa regionala
överenskommelser dels i de direktiv den Europeiska Gemen-som
skapen har utfärdat för harmonisera sådana aspekter medlems-att av

upphovsrättslagar vilkastaternas betydelse för attanses vara av
säkerställa fritt flöde och tjänster inom Gemenskapen.ett av varor
Genom EES-avtalet Sverige förpliktatär skyddsnivåatt ge samma

den gäller inom Gemenskapen vilket innebär Sverigesom attsom
ständigt införlivar innehållet i dessa direktiv i den upphovsrättsliga
lagstiftningen.

Den troligen viktigaste regionala överenskommelsen i vilken bl.a.
upphovsrättsfrågor regleras North Americanär Free Trade Agree-
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marknadskapaNAFTA att avgemensamment ensom avser
NAFTA-avtaleti17Mexiko. Kap.ochKanadaStaterna,Förenta

uppiovsrättsligtförskyddetinnehåller reglerdetaljerade om
skydd de skallinbegripet detländernai deskyddade alster getre son

Staternagivetvis Förentaländernade äralster. Avvarandras tre
området ochaudiovisuellaexempelvis detden exportörenstörsta

myck-skall tlltförinteöverviktdatorprogramområdet. dennaFör att
klausulingår ifilmproduktionen avtaletkanadensiskaskada den enet

speciñcity.culturalför s.k.skyddom
utfärdatharGemenskapenEuropeiskadendirektivDe upp-som

för dator-skyddatuphovsrättsligaområde detlhovsrättens rör
deskyddet förutlåningsrättigheteruthyrnings- och2 samtprogram,

upphovsrättsligadeharmoniseringnärstående rättigheterna, c av
förläng-kabelspridning och dochsatellitsändningarförreglerna en

år. Underfrån 7050 tillskyddstidernaupphovsrättsligadening av
upphovsrättsligadirektiv kommavidare antas1994 attväntas ett om

direktiv inför-Innehållet i dessa ärdatabaser.anslutning tillfrågor i
i svenskinförlivashåller rätt.ellerlivat att

upphovs-förskyddetvärldsomfattandedetslutligen gällerdetNär
sådanaskettförändringrevolutionerande attharrätten genomen

General AgreementiUruguayrundani den s.k.frågor ontogs
iförhandlingarnaviktigastedeGATT. Enand TradeTariffs av

IntellectualcfTrade-Related Aspectsgällde s.k.sammanhangdetta
skydddetreglerintagnaTRIPS finnsTRIPS. IPropety somom

betonadeupphovsrättsligtskallGATT presta-medlemmarna geav
compilatzons främstdatorprogram,det gällerspeciellttioner, när

och radio-fonogranprestationer,utövande konstnärersdatabaser,
Vidareuthyrningsrättigneter.frågaiTV-utsändningaroch samt om

sanktionerenforcement, dvs.regler i avtaletdetaljeradefinns om
respekteras.rättigheternasäkerställaåtgärder förandraoch attatt

föregick slut-dramatikåtskilligt denföranleddesbekantSom somav
frågordecember 1993den 15GATT-förhandlingarnaförandet avav

amerikanskasådan deanknytning. Enupphovsrättsligmed upp-var
ibehandlingnationellsäkerställahovsrättsindustriernas önskan att

upphovsrättslig anknytning.medbenefitsfråga rights andallaom
denlyftaönskanGemenskapensEuropeiskadenEn utattvarannan

skyddaframför allt lörfrån förhandlingarnaaudiovisuella sektorn att
bådablev dessaSlutresultatetfilmproduktionen.europeiskaden att
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frågor har lyfts från avtalet i den någrameningen speciellaut att
åtaganden inte på områdegäller detta endast de allmännautan reg-

behandlinglerna gynnad nation, i det allmännamest etc.om som
tjänsteavtalet inom GATT. Möjligheten finns emellertid dessaatt spe-

frågorciella kommer i andra sammanhang, måhända påatt tas upp
bilateral eller regional basis. Genom avtalet omvandlas också GATT
till internationell mellanstatlig organisation, kallad World Tradeen
Organization WTO med uppgift bl.a. helt allmänt övervakaatt att

internationella påde handelsreglema områdenolika faktiskt respek-
tillhandahållaoch mekanism för lösning internationellaattteras en av

tvister rörande dessa regler. För övervakningen immaterialrättens
område tillskapas särskilt Council for Trade-Related Aspects ofett
Intellectual RightsProperty vilken bl.a. skall etablera samarbeteett
med WIPO.

Det andra internationella område där reformarbete sker gällerett
närståendeBernkonventionen och de rättigheternas område. Inom

WlPO har inletts arbete protokoll till Bernkonventionen därett ett
reglera vissa upphovsrättsliga frågor föranlettsattman avser som av

teknologi. Mandatet för detta arbete emellertid för närvarandeärny
begränsat frågorendast tio speciella kan behandlas, bl.a.attgenom
det upphovsrättsliga skyddet för datorprogram och databaser, sprid-
ningsrätten, inbegripet den s.k. importrätten, nationell behandling och
enforcement. sidan pågårVid denna aktivitet också påarbeteettom
tillskapandet internationellt instrument rörande bättreett nytt ettav
skydd för utövande konstnärer och fonogramproducenter. Hur rela-
tionerna mellanskall bli detta arbete och GATT-avtalet förär när-
varande inte klart kommer diskuteras internationellt underutan att
det kommande halvåret.

7.5 Upphovsrätt och kulturpolitik

klassiska upphovsrättenDen med skydd för litteratur,dess musik och
hade klar kulturellkonst inriktning. bådeDetta gällde den anglo-en

saxiska upphovsrätten utgångspunkthade sin i önskan sti-attsom en
mulera bokutgivning påoch övrig produktion områdetdet kulturella

denoch kontinentaleuropeiska med dess humanistiskträtten mera
inriktade på upphovsrättens anknytning till upphovsmannenssyn per-
sonlighet.
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far-tillkomst harupphovsrättensmodernasedan denUtvecklingen
upphovsrättenfaktorer. Den ärframför allt atttre numeragats enaav

medindustriländervästeuropeiskaför deinte baraangelägenhetär en
strukturupphovsrättensnutidatillskapade denmarknadsekonomi som

olikaoch medutvecklingsstadierallaländeromfattarutan numera
integrationenandraDen ärekonomiska storaattsystem. avtyper av

internationella kon-i detsåsom StaternaFörentaproduktionsländer
internationellapåverkaundgå denhar kunnatinteventionssystemet att

detta landexempelvisutveckling. Detupphovsrättens som genom-var
GATT-förhandlingarna.del ikom inupphovsrättenförde att som en

mycket högiteknologierslutligenfaktorn ärtredjeDen att ennya
upphovsrättsligadetbetydelsenpraktiskadenhar ökatgrad av

skyddssystemet.
ochindustri-medfört denovedersägligenharutveckling attDenna

exempelvishar ökatupphovsrättenbetydelsenhandelspolitiska av
för helarättsliga skyddeträttsområde detskapardettaattgenom

medha fögakan görahögteknologin. Dessa attinom synasgrenar
knappastkanaspekter. Man sägakulturella attupphovsrättens upp-

datorspelhushållsmaskiner,iskyddad datorprogramvarahovsrättsligt
styrningförskyddad datorprogramvaralikaledesbilar ellereller av

halvönarabiskadenoljeutvinningenförellerindustriella processer
upphovsrättsskyddet.aspekternakulturellabetonar de rent av

ändåemellertiddetkanharundantag nämntsMed vissa som nu
huvudsak tjänartappning isin nutidaiupphovsrättenhävdas ävenatt

handelspoli-Industripolitiska ochvid mening.ikulturella syften en
utvecklingen. Etttillåtits heltinteöverväganden hartiska att styra

frågorkulturpolitiskaupphovsrättsliga ochhärpå vissaexempel är att
harDettaGATT-överenskommelsen.ochNAFTA-avtaletlyfts ut ur

culturaldirekt harharskett antingen enats attatt omgenom man
sammanhanget ellerspela iroll attspecificity har manatt genomen

övervägandenmån kulturellavilkenioenighar attenats omvaraom
handelspoli-får till tals iområdet kommaaudiovisuella rentdet

kul-upphovsrättssystemetsexempelförhandlingar. Etttiska annat
ii dagens lägesvårt omöjligtellerdetturella aspekter är attär att

åtgärdermediepolitiskaellernågra viktiga kultur-något vidtaland
rörandeFrågoröverväganden.upphovsrättsligaockså göraattutan
olovligåtgärderbiblioteksersättning,konstnärsstöd,exempelvis mot

utbyggnadensatellitsändningar,anslutning tillidekoderutrustning av
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kabel-TV-systemet i land eller tillskapandet nordiskt TV-ett ettav
samarbete förutsätter samtliga sådana överväganden. Inte heller kan
viktigare informationspolitiska åtgärder vidtas beaktarutan att man
upphovsrättsliga aspekter. härpåEtt exempel Clintonadministra-är
tionens påplaner vad kallas the National Information Infra-som
structure NII tillskapa landsomfattande datorba-att ettsom avser

informationsnät med hjälp modern informationstek-serat som av
nologi skall information från de skiftandegöra källor tillgäng-mest
liga för alla amerikaner. den agendaI for action upprättatssom
ingår, förutom frågor rörande den privata sektorns investeringar,
informationens tillgänglighet och systemsäkerhet också avsnittett om
protection of intellectual rights där bl.a. skall under-property man
söka upphovsrättslagstiftningens relevans i sammanhanget och skapa
metoder för identifiering och ersättning till rättighetshavarna.av

Kulturella och informationspolitiska aspekter ocksåkommer klart
till i del den Europeiska Gemenskapens direktiv. Visser-synes en av
ligen har dessa huvudsyfte främja den fria rörlighetenattsom av

och tjänster inom Gemenskapen. tjänsterDe det gäller ivaror som
detta sammanhang emellertid i främsta sådanaär rummet som avser

stärka den europeiska kulturella produktionen och det möjligtatt göra
för olika kulturyttringar spridas villkor inomtyper attav samma
alla Gemenskapens länder.

Mot denna bakgrund det helt klart den moderna upphovs-attsynes
visserligen har kommiträtten tjäna handels- industri-ochattnumera

politiska intressen dock fortfarande har huvudändamål attmen som
stimulera andligadet skapandet och mångfa-säkerställa rikt ochett

kulturutbud.cetterat
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8 Kulturturism

1 Bakgrund

Turismen ekonomiskär betydelse för Sverige.stor Denav anses
också de näringsgrenar snabbast.växer I kultur-vara en av som
utskottets betänkande 199192:KrU 16 årsägs svensk turismatt
1989 drygt 100 miljarder kronor. Antalet företag iomsatte branschen
uppgick till 21 000 i vilka 200 000 verksamma.ca personer var
Enligt frånuppgifter Statistiska centralbyrån fanns 1992 17 000ca
företag i branschen, inklusive enmansföretag. harDe tillsammans ca
160 000 anställda.

Utländska turister årligen 16 miljarder kronoränomsatte mer
1989, dåvilket motsvarade omkring 3 % den totala ochexportenav
15 % tjänsteexporten. Riksbankens uppgifter för 1993 visarav att
utländska turister spenderade 20 miljarder kronor.ca

Enligt World Tourism Organization årligahar de inkomsterna av
internationell turism ökat med 9 % under 1980-talet. Organisa-ca
tionen beräknar internationell och nationell turismatt omsätter ca
5,5 % världens samlade bruttonationalprodukt och sysselsätterav ca
112 miljoner människor 199192:KrUl6.

I Sverige karakteriseras branschen många små företagare. Iav
Sveriges Hotell- och Restaurangförbund ingick 1989 2 500 arbets-
ställen med 45 000 anställda Av företagen har 84 % tillpersoner. upp
tio anställda och endast 0,3 % har fler 200 anställda.änpersoner

Turismverksamhetens offentliga del berör samhället kommunal,
regional och nationell nivå. I de flesta kommuner frågortar man upp
rörande turism. Verksamheten har organiserats olika Någrasätt.
kommuner har valt knyta uppgifterna till kommunalt informa-att ett
tionskontor eller kommunal turistbyrå. mångaI mindre ochen
mellanstora kommuner har turismen under de åren införlivatssenaste

kultur-i fritidsnämndernasoch ansvarsområde. I andra kommuner
har verksamheten bolagiserats. Biblioteken fungerar ofta turist-som
och inforrnationscentra, särskilt i mindre kommuner. kommunalaDe
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medverka tillolikauppgifttill sätthar attorganisationerna att
ökar.turismen i kommunen

turistorganisation.regionallän finnslandsting ellerde flestaI en
Även organisations-valt olikaharregionalaför dessa manorgan

stiftelse.andrabolagsform, ivaltnågra fall harmodeller. I man
förde skallorganisationernaregionala ärför deGemensamt att svara

nivåPå regionalökar.i regionenså turismeninformation attm.m.
länsmuseerna,landsantikvarieorganisationen ochocksåverkar

turismen.delvis, föråtminstone
organisationerochnivå myndigheterfleraPå nationell är enga-

Sweden,StopSverigebilden, NextförStyrelseni olika delar:gerade
kulturrådet, Riksantikvarie-Exportrådet,institutet, NUTEK,Svenska

innebärturismenden delLandstingsförbundet. lämbetet och somav
förhållanden medverkar UD:ssvenskaSverige ochinformation om

utlandsmyndigheter.
ochförhållanden, svenskt kultur-svenskaSverige ochKunskap om

medverkan iockså utställningar,förmedlassamhällsliv veten-genom
liknande.ochbranschkongresserkonferenser,skapliga

universitethögskolor, bl.a.vid flerabedrivsturismForskning om
Handelshögskolan i Göteborg,Umeå universitet,ochUppsala

Östersund, ochKalmarhögskolorna i Falun,Mitthögskolan samt
Karlstad.

kulturturismutredningarTidigare om

inom Sverige-insatsernade statligautredningenbetänkandetl omav
Sverigeinformationmed utlandet,kulturutbytetochinformationen

också kultur och1988:9 diskuterasSOUkultursamarbete,och
innehållet iutvecklingenpåpekas bl.a.betänkandetturism. I att av

turistråd ochområde Sverigesocheftersattvaritturismen har attett
kulturkringsamarbeteRiksantikvarieämbetet därför inlett tematett

från legatbörjanarbetet harTyngdpunkten ioch turism. sam-
kulturområ-kulturminnesvård andraturism ocharbetet mellan men

givits alltden har större utrymme.
Samarbetetturistråd därefter sittutökadeSveriges engagemang.

ikultunnyndigheterna,med de centralaförstärkteskontakternaoch
kulturråd. Utredningenoch StatensRiksantikvarieämbetetförsta hand

gäller ökabetydelsefullt detsamarbetetinledda närdet är attattanser
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samverkan och förståelse mellan turism och kultur. Det finns behov
kontinuerlig samverkan såväl central regional och lokalav som

nivå mellan dem arbetar inom dessa områden. Det grundensom ger
för på sikt turismen rikare kulturelltatt innehåll nåochett medge ut
kulturutbudet till publik. Utredningenstörre vill uttala stöd för deten
påbörjade arbetet med utveckling och marknadsföring kultur-av

och sevärdheter.evenemang
I betänkandet framför utredningen intresse för Sverigeatt som

turistland och det kulturella utbudet vårti land kan väckas i samband
med olika kulturmanifestationer i utlandet. Möjligheterna bör
undersökas sådanai sammanhang för turismenatt lämpligtett sätt
informera hur kan till Sverige och olikanärom samtman resa var
kulturevenemang äger rum.

Rapporten stöd till det regionala kulturlivet, Kultur istatensom
hela landet, Ds 1989:36 behandlar bl.a. kulturturism. I rapporten
slås fast kulturturismen värdefullär det gälleratt utvecklanär att
turismen näringsgren. Kulturinstitutioner och kultur-som stora

kan dra till sig mycket folk. också frånMen kultur-arrangemang
politiska utgångspunkter kulturturismenär intressant och värd att ut-
veckla, bl.a. därför levandegörandet historisk miljö till-att av en ger
fällen förmedla både kunskaper och konstnärligaatt budskap.

I betonas kulturturismen möjligheterrapporten öppnar föratt nya
kulturinstitutionerna bredda sin publik. Det dock felatt är att se
kulturturism företeelse bara sommartid, dåägersom en som rum
flertalet ägersemesterresor rum.

Vidare understryks i kulturturismen består tvårapporten att av
slag, dels festivalturism, dels besök vid sevärdheter. Vad gäller
utvecklingen turism kring historiskt intressant miljö krävsav en
medverkan fem områden:olika

fysisk upprustning byggnader och deras omgivningav-
utformning verksamhetsinnehållettav-

för levandegörandeprogram
utformning turistisktettav program
marknadsföring anläggningenav
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förhållandenNuvarande

Närings-bil. 13,19911992:100budgetpropositionregeringensl
turistrådSverigesibekräftadesdepartementet, statensatt engagemang

propositioneniredanaviseratshade omDettaavvecklas.skall
199192:38.prop.politikenekonomiskadeninriktningen av

bl.a.Turistråd hadeEttSOU1991:58betänkandet nyttI
kravuppgifter,rådetsbegränsningarochpreciseringarföreslagits av

rollfördelningändradnäringslivet,medfinansieringökad av
turismmarknadsföringeniregionala m.m.ochmellan avstaten organ

begränsningförslagutredarensstödde avRemissinstanserna enom
rådet böruppfattningenliksom attuppgifter,målturistrådets och

främjainformationsinsatser,ochmarknadsförings- pro-samordna
turistornrådet.inomkunskapsutvecklingförochduktutveckling svara

rådetsfinansieramöjligheterna atttveksammaInstanserna omvar
råddeDetnäringslivet. ävenfrånmedverkanökadverksamhet genom

detillmarknadsföringenbegränsaförslagettilltveksamhet att
marknaderna.utländska

associa-ochorganisations-redovisadesuppfattningarDelade om
tionsform.

199192:10OProp.utredningenbyggerpropositiondenI som
turistbranschenshandi förstadet äranförsoch 353413, sid.bil. att

marknads-ochinformations-sinadriva gemensammaatteget ansvar
föringsaktivititeter,

statligtuppgiftenskickad för än ettbättresjälvbranschen är
iturismfrämjaförinsatsernaomstrukturering attturistråd. En av

därför ske.börSverige
lokala planetochregionaladetutvecklingfråga turismensI om

näringslivsengagemangmåste tilldetuppfattningmin ettdet attär
skeriksnivå. bör attpå Detförutsättsdetmotsvarande genomsom

utvecklingturismensförbranschorganisationerna övertar ansvaret
isiglandstingochmån kommunerdenfrämjande. I engageraroch

eller dessnäringslivetmedsamarbeteske idettaturistfrämjande bör
möjlighetharlänsmyndigheter attStatligabranschorganisationer.

Rege-befintligaförinomturistverksamhetprioritera resurser.ramen
proposi-iturismfrämjandetförriktlinjerredovisatringen har av

199192238politiken prop.ekonomiskadeninriktningentionen avom
avvecklinginnebärriktlinjer statens108.rskr. DessaFiUIO, aven

budgetåret 199293turistråd fr.o.m. attsamti Sverigesengagemang
intresseorgani-eller dessturistnäringensställs tillkronor50 miljoner

förutsättningbudgetåret 199293 under attunderförfogandesationers
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näringen beredd bidraär med belopp ståatt för desamtsamma
framtida kostnaderna för sina branschövergripande verksamheter.
Branschens organisationer därmed goda möjligheteregna ges att
driva för dem angelägna verksamheter.

I Kulturutskottets betänkande 199192 KrU16 behandlades propo-
sitionen elva motioner. l utskottets behandlingsamt ärendet ingickav
bl.a. offentlig utfrågning turistbranschens villkor.en om

Socialdemokraternas i utskottet reserverade påsigrepresentanter
vissa punkter.

Utskottet ställde sig bakom förslaget avskaffa Statens turistråd.att
Anslaget Stöd till turism frånökades föreslagna 50 miljoner kronor
till 100 miljoner kronor.

ansågUtskottet mål för sina insatser inom turistområdetatt statens
främst borde dels påverka Sverigebilden utomlandsattvara attgenom
sprida allmän utlandsinriktad Sverigeinformation dels bistå medatt
sådana exportfrämjande insatser kom turistbranschen i dess hel-som
het till godo.

Utskottet föreslog statlig delegation skall inrättas föratt en ny att
upphandla marknadsföringstjänster och samordna intematio-statens
nella insatser för turismen. Tjänster skall köpas främst från det nya
bolag branschens organisationer bilda. Bolagets syfte ärsom attavses
tillhandahålla informations- och marknadsföringstjänster för att ut-
veckla resandet till och i Sverige. Delegationen skall kunna köpaäven
tjänster från bl.a. Exportrådet och Svenska institutet.

Efter Riksdagens beslut inrättades Styrelsen för Sverigebilden som
idag den myndighetär arbetar turismfrågormed på nationellsom
nivå. Andra myndigheter arbetar med olika aspekter turism, t.ex.av
NUTEK. Andra organisationer arbetar med Sverigeinformation för
utländsk publik, Svenska institutet. Denna information,t.ex. allt-som
så inte innebär direkt marknadsföring Sverige och hellerav
produceras med syfte marknadsföra Sverige, medverkar självfalletatt
till öka kunskapen Sverige, vilket i sin mångai fallatt turom - -
medför ökad turism till Sverige.

Styrelsen för Sverigebilden

Styrelsen för Sverigebilden inrättades i april 1992, dess verksamhet
startade förstegentligen i oktober 1992.
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Styrel-turistland harutomlandsSverigemarknadsföraFör somatt
branschenbolagverksamhetsår detutnyttjatsina förstaunder somsen

StopCouncilNextTravelandTouristSwedishförutsattes starta.
Sweden.

verksamhetsåret utökatsandraunder detuppgifter harStyrelsens
iinvesteringarfrämjauppgifterockså ålagtsden attattgenom

oför-dock varitharMedelsanvisningenKrUl5.199293Sverige,
uppgiftertillkommandeårligen. Dessakronormiljonerändrad 100

turismverksamhetenförutgifternainnebäranslagoförändratmed att
föreslåsbudgetåret 199495för attbudgetpropositionenminskas. I

kronor.miljoneruppgå till 80skallanslaget

verksamhetsårförstaSverigebildenförStyrelsens

förverksamhetsåret StyrelsenvisarförstadetsammanfattningsinI av
miljoner kronor100defullgjorts. AvuppdragethurSverigebilden

förutnyttjatskronormiljoner att73erhållit har änstyrelsen mer
Sweden. Dettafrån StopNextmarknadsföringstjänsterupphandla

mark-förinsatsernafinansiellade95 %innebärbelopp nästanatt av
upphand-dessasidanVidSweden.Stopgått till Nextnadsföring av

tillbeloppmindrestyrelsenSweden harStop avsatthos Nextlingar
bl.a.harSwedenStopNextfrån producenter.andramarknadsföring

sverige-produktiondeltagande ikampanjer mässor,för avsvarat
drivitsverksamheternanågra fall harliknande. Iochkataloger av

utomlands.kontoregna
låtit utföraverksamhetsår störreförstaunder sittharStyrelsen en

harUndersökningenSverige.uppfattningenundersökning omom
informationavseendearbetevidarestyrelsensförgrundtill omlegat

under-dennatillhar använtsmiljoner kronorSverige. Drygt sex
europeiskatioSverige ikunskaptill ochattitydersökning omom

länder.
bildernaländerna;de tiosverigebild ienhetligingen va-finnsDet

länderna.också inomländernaolikademellan utaninte bararierar
undersökningenSverigebildenför attStyrelsen upprepasenareavser

förändringar.eventuellaför mätaatt
anslaget.kronormiljoner använts89drygtTotalt har av
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Svenska institutet

Stiftelsen Svenska institutet har, enligt sin stadga, till uppgift bl.a. att
informationsverksamhet sprida kännedomgenom i utlandet om

svenskt samhälls- och kulturliv, främja kultur- och erfarenhets-samt
utbytet mellan Sverige och utlandet.

Institutets budget uppgår till 160 miljoner kronor,ca varav ca
20 % används till Sverigeinformation. Svenska institutets verksamhet
har studerats i översyn nyligen redovisats: Svenska Bilder,en som
Översyn Sverigeinformationen Ds 1993:72, UD.av I översynen
konstateras anslagen till informationatt och kultur under årsenare
urholkats. Sverigeinforrnationen har drabbats hårdare andraän pro-
gram.

När det gäller allmän Sverigeinformation, tillgränsar desom
och turistfrämjandeexport- och Svenska institutets verk-organens

samhet, den gråzonen,s.k. betonas behovet samverkan mellan deav
olika Det konstateras något etablerat samarbeteorganen. att
föreligger.

Då de samlade för Sverigeinformation krympandeärresurserna
detär angeläget dessa används bästaatt ochsätt dubbelarbeteatt

mellan de inblandade förekommer. Visst adhoc-samarbeteorganen
äger idag mellan institutet och Exportrådet rörande Annualrum
Report. På har institutetsätt och Next Stop Sweden till-samma

producerat turistkarta Sverige.över Diskussionersammans pågåren
också samarbete allmän Sverigebroschyr. ...om om en

Verksamheten inom Svenska institutets informationsavdelning är
omfattande; kända troligen institutetsär faktabladmest på olikasom
språk kortfattad information svenska samhällsförhållanden.ger om

Swedish Travel and Tourism CouncilNext Stop Sweden

Swedish Travel and Tourism CouncilNext Stop Sweden det bolagär
branschens organisationer bildat. Föremålet för bolagetssom verk-

samhet tillhandahållaär informations- ochatt marknadsföringstjänster
för främja turismen till och iatt Sverige idka därmedsamt att
förenlig verksamhet paragraf 2 i bolagsordningen.

Av verksamhetsrapporten för perioden 1992-12-01-1993-06-30
framgår bolaget har kontor i tio länder:att Danmark, Finland,
Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Schweiz, Stor-
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1993.i septemberi USA öppnadebritannien och Tyskland. Kontoret
marknadsföra Sverige.arbetetolika imedverkarKontoren sätt att

Sverigetillanordnarochbearbetar konsumenterDe pressresorpress,
i Bo-och deltarkataloger mässorför journalister, distribuerar m.m.

beräk-visar demarknadsföringsresursernapresentationlagets attav
50 miljoner199394,kronoruppgå till totalt 103 miljoner varavnas

turistråd hadehåll. Sverigesfrånbidragkronor utgörs annatav
19inte fulltmarknadsföring,förmiljoner19911992 68 varavca

näringen.finansieradesmiljoner av
frånbidragenberäknasomsättningsprognosVad gäller bolagets

70 miljonerför 60 %, caför Sverigebilden nästanStyrelsen svara
50uppgår 40 %, catillövriga bidrag överkronor medan strax

miljoner kronor.
medelbådeofta defmaniserasoch insatsernaolika projektenDe av

förfogande ochtill bolagetsSverigebilden ställtförStyrelsen avsom
presentations-allmännagällerfrån turistnäringen. Vadmedel mer

medlen medanoffentligadeprojekt bekostas merparten merav
fråndelövervägandetillfinansierasspecialinriktade insatser annat

håll.

Pågående projektförsöksverksamhet8.2

turismområdetförsöksverksamheter inomantal projekt ellerEtt stort
särskildNågra kanpågår dessaeller planeras. sägas vara avav

nationell karaktär.några projekt Detbeskrivsbetydelse. Nedan av
försöksprojektmånga olikaframhållas det förekommerdockbör att

nivå.regionallokal eller

Kulturdepartementet

två kulturturism-projekt inom Europa-stöderKulturdepartementet
på besökaförslag platserrådet. Vikingaleder, ochEtt attgeravser

Sverige och Finland.i Danmark,vikingamas farleder Norge,längs
och har pekatHansalederHansastäderprojektEtt rör ettutannat

Sverige Danmark,i Tyskland, ochHansastäder bl.a. Norge,antalstort
turism.lämpliga försom

Även båda projekten.Riksantikvarieämbetet i deär engagerat
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Svenska institutetSwedLine

Projektet syftar till förbättra informationen Sverigeatt attom genom
bl.a. Svenska institutets faktablad och turistinformation föreslås pro-
duceras på CD-Rom-skivor vilka skall sändas till utlandsmyndigheter
och Centre Culturel Suédois. Avsikten myndigheternaär dettaatt

skall kunnasätt bättre samhälls- och turist- information till allmän-ge
heten. Tanken de informationssökandeär i framtidenatt själva skall
kunna söka information skivan fåoch uppgifternaäven utskrivna.
Denna utveckling kommer avlasta myndigheterna.att

Projektet har just och de första CD-ROM-skivornastartat kommer
sändas under 1994.att ut

Länsmuseernas Publik och Profilprojekt

Länsmuseemas treåriga Publik- och Profilprojekt inleddes i juli 1992.
Målet är

förtydliga länsmuseemas roll i den regionalaatt utvecklingen,-
förbättra informationen och förstärka marknadsföringenatt om av-

länsmuseemas verksamheter,
öka kompetensen inom publikarbetetatt utbildning ochgenom-

erfarenhetsutbyte,
förtydliga och föra informationen de regionalaatt profilemaut om-

och
öka publikströmmarna till ochatt andra sevärdheter ochmuseerna-

inom länsmuseemas ansvarsområden.evenemang

Projektet verkar inom åtta områden, bl.a. marknadsföring, pub-
licering, utbildning och försäljning.

Projektet finansieras kulturrådet, Landstingsförbundet, läns-av
och Riksantikvarieämbetet. Hittills har publicerat fleramuseema man

olika skrifter och Det administreras hos Landstings-rapporter.
förbundet.

Svenska Musikfestivaler

Föreningen Svenska Musikfestivler arbetar med bl.a. erfarenhets-
utbyte, information, marknadsföring och frågorandra gemensamtav
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årligenpublik. Föreningenintresse för festivalarrangörer och utger
Sverige i samarbete Svenskamusikfestivaler i medkatalog överen

Sweden.och StopRikskonserter Next
på ochårets svenska, engelska, tyskaförra katalogI utsom gavs

bortåtmusikfestivaler med 900 konserterfranska presenterades 28
uppgiftmusiker.3000 artister och Enligtengagerade översom

minst 50 miljonerfestivalerna 256 000 ochbesöktes omsatteav ca
ökade antalet utländska turister.1993kronor. Under sommaren

ifasta medarbetare, dvs.genomfördes med 23Festivalerna
frivilliga.drygt 1300festival ochgenomsnitt peren

drygt 30 med-Musikfestivaler harFöreningen Svenska numera
från tillmusik dragspelhela landet ochlemmar i omspänner opera.

harfestivaler deGemensamt för alla är att ram.sommaren som
frånerhåller visst bidragMusikfestivalerFöreningen Svenska ett

kulturrådet Rikskonserter.och Svenska

förslagochKommitténs överväganden8.3

Utgångspunkter

kulturenKommittén bör utvärderakommitténs uppdragI sägs: om
i och till Sverige.det attraktivttill för göra attatttas resavara

omprioriteringarinsatser ochbehovetKommmittén bör överväga av
efterfråganutgångspunkt finnskulturområdet i denmedinom som

sevärdheter,från internationella turismen. Kulturevenemang,den
viktiga för turist-kulturmiljöeroch intressanta är att gemuseer

förslag till de insatser deninnehåll. Kommittén bör lämnaresandet
nuvarande inomändamålsenliga inom förfinner resurserramen

kulturområdet.
organisationen denFrån håll nuvarandeolika har kritik denmot av

tillskapandet denframförts. Redan vidturismverksamhetenstatliga av
dåSverigebilden, dess uppgifterför ochStyrelsenmyndigheten,nya

debatt.viss kritiskförekomangavs
delar enbart skapandetuppgift i dessaKommitténs avser av upp-

har kommitténkulturland. sitt arbeteSverige Ifattningar somom
inomfrämst den del turismenmed flera intressenterhaft kontakt av

offentligaoffentliga medel eller och privatafinansieras avsom av
varit någonför sig inteKommitténs uppgift har i ochmedel. göraatt
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analys nuvarande organisation den statliga turismverksamheten,av av
dvs. den verksamhet finansieras statliga medel. kommitténsIsom av
uppdrag har heller ingått bedöma hur uppgifterna föratt denna

Åverksamhet angivits eller utförts. andra sidan det inte möjligtär att
framföra synpunkter och förslag på kulturturism och uppfattningar

Sverige uppmärksamma de organisatoriskautan att förutsättning-om
arna.

Kommittén vill därför föreslå organisationen den statligaatt av
turismverksamheten Särskiltöver. bör då uppmärksammas deses
behov samverkan ofta föreligger mellan turismens intressenav som
och kulturlivet.

Kommittén har något etablerat samarbete föreliggernoterat att
det gällernär den allmänna Sverigeinformation, vilket påpekats i

översynen Sverigeinformationen, Svenska Bilder, Ds 1993:72.av
Kommittén utgår från detta förhållande i denatt propositiontas upp

torde med anledning översynen.presenterassom av
Vid kontakt med dem idag arbetar frågormed desom tassom upp

i uppdraget har det framkommit under längre tid iatt man
turistbranschen diskuterat kulturturism frågoroch i anslutning till
detta begrepp. råderDet enighet turismen kommer öka ochatt attom

turisterna i ökad utsträckning kommeratt söka sig till upplevelseratt
skilda slag. Kulturturismen bedöms därför intresse.av stortvara av

Det vanligaste motivet för resande till Sverige och det som-
framhållersärskiltresearrangörer den svenskaär l dettanaturen.-

begrepp förutsätts det svenska kulturlandskapet ingå.
Vid bedömningar kulturens attraktionskraft för resenärerav utan-

för Sveriges bör räkna såvälgränser in byggnader, stadspla-man
nering, enstaka och miljöer t.ex. hällristningarna imonument
Tanum, Läckö slott och de uppländska bruken t.ex.som evenemang
lokala musikfestivaler, bygdespel och rockfestivalen i Hultsfred. Det

dock inte föreligga några någonmätningar eller statistiksynes som
visar dessa yttringar kulturen medverkat till ökat resande i ochom av
till Sverige.

Broschyrer från Next Stop Sweden

I broschyrer utarbetats StopNext Sweden för olika ländersom av
marknader förekommer ofta textavsnitt eller bilder kulturellaom av
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marknadennorska1994 för den1993 ochbroschyrerna,företeelser. l
slott,motiv,kulturelltbildernahälften t.ex.ungefärvisar ettav

musikfestivalerhällristningar,museiinteriörer,bruksmiljöer,kyrkor,
Även aktivi-hälftenungefär texternaspelmansstämmor.och omav

företeelser.kulturellabehandlarsevärdheterochteter, arrangemang
1993 harmarknadenamerikanskaför denavseddBroschyren en

intejämförelse kanexakt göras.ochuppläggningnågot annorlunda en
harhälften bildernaungefärdockdet sigvisardrag attI avgrova

artiklar kanlängretextavsnittenolikadekultur.anknytning till Av
punktupplys-kortarekultur. Avtillhänförastredjedelomkring en

kultur.tillrelaterasungefär hälftenkanningar
och Neder-Tysklandavseendeför 1994katalogernabilderna iAv

motiv.kulturelltnågottiondelmindrevisarländerna än en
alltsåvisarturistbroschyrergenomgång attenklaRedan denna av

bygdespel,konserter,festivaler, stämmor,formikulturen t.ex.av
främjaföranvändsliknandeoch attbyggnaderhällristningar, resan-

ojämn. Hurmycketanvändning ärdennaSverige,tilldet attmen
varitturistmål ellerkulturellaframgångsrik satsningen evenemang

utvärderingnågon egentligdå ännubedömas,intenärvarandeförkan
mångapåpekasockså isammanhangi detta attkangjorts. Detinte

insti-ochkulturellauppgiftersaknasbroschyrer evenemangom
tutioner.

SverigebildenStyrelsen förstudierfrånutgångspunkt deMed som
varithittillssvenska kulturendendetförefallergenomfört som

troligen intedärförspelarintervjuade. Dendeblandokändmycket
söka sigturister skallförnågon rollheller argument attstörre som

hit.

SverigetillresandeMotiv för

enkätunder-genomfört störreSverigebilden harförStyrelsen en
län-har i tioSverige. Mantillför resandemotivenavseendesökning

Sverige. Detuppfattningderasfrågat 00011der avompersonerca
från Sverigebortlängreöverraskandefögavisar sig att man--

kunskaperna.bor, desto ärsämre
uppfattningarrelaterad tillSverigebildenvanligaste ärDen omav

Storbritannien,två Finland och nämnsländer,svenska Iden naturen.
sitttraditionen. Ihistoriskasvenskaoch densvenska kulturenden
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fortsatta arbete med Sverige har Styrelsenatt förpresentera
Sverigebilden sina profilområden valt Kulturlandetettsom av -
Sverige.

Utvärdering kulturturism, exemplet Musik vid Siljanav

En de utvärderingar gjorts avseende kulturturism gällerav som
Musik vid Siljan där SIFO gjort publikundersökning. Liknandeen
undersökningar genomförs hållandra i Sverige.även

Musik vid Siljan är innehåller flera olikaett evenemang som
konserter i olika under dryg vecka. De olikagenrer en arrange-

antal konserter och Bingsjöstämman, harett stortmangen, samman-
lagt 40 000 besökare. Då det totala antalet besökare beräknas tillca ca
12 900 innebär detta varje deltar i flera olikaattpersoner person
arrangemang.

publikundersökningenI beräknas ungefär tredjedel deatt en av
12 900 kommer från Dalarna, medan ungefär fjärde-personerna en
del kommer från Stockholmsområdet. Ca 3 % de intervjuade ärav
bosatta utanför Sverige.

Ungefär intervjuperson hade tidigare besökt Musik vidvarannan
Siljan. Den övervägande delen publiken tycker den musikav om som
framförs. De också motsvarade derasattanser arrangemangen
förväntningar. Förväntningarna omfattar frånallt musikalisk njutning
till möjlighet själv delta.att

Ungefär fjärdedelar de intervjuade besöka Musiktre attav avser
vid Siljan år. Kännedomäven nästa Musik fårvid Siljan del-om

i första hand släkttagarna och vänner.av
Rapporten de besökandesäven Ungefär 60tar %matvanor.upp av

deltagarna inhandlar och lagar själv, medan 30 på%maten äterca
restaurangservering.

I uppskattninggörs hur mycket Musik vidrapporten en av pengar
Siljan in.drar Man beräknar kostnaderna för husrum och övrigtmat,
uppehälle till 17,9 miljoner kronor. Till detta belopp skall läggasca
biljettintäkterna, 1,4 miljoner. Sammantaget kan publiken vidca
Musik vid Siljan beräknas ha tillskott till Rättviks- ochgett ett
Leksandsområdet på cirka 19,3 miljoner.

framgårDet däremot inte vad Musik vid Siljanrapportenav
kostar.
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alltså ganska be-kulturturism kanvisarRapporten att generera
eller region. Dettämligen begränsadtilltydande inkomster orten

viktigaste,också, detframgår vilket naturligtvis är att arrangemangen
infriats.förväntningarpublikensuppskattade ochär att

generellförunderlaginte användaskanRapporten en mersom
för detkulturen användsutsträckning görai vilkenbedömning attav

därför underlagetSverige, delsi och till ärattraktivt attatt resa
från andrabesökarna kommerendastbegränsat procenttreytterst av
få påefterintedärför undersökningendels strävatländer, attatt svar

fråga.denna

paneldebattKommitténs

Stock-för besöksnäringen,KunskapsstämmaBesöksforumUnder -
och kundeKunskapstorgetkommitténdeltog1993-11-24-25holm

direktiv ochutredningsverksamhet och sinasininformeradär om
uppgifter etc.

paneldebatt kringkommitténanordnadetillanslutning ForumI en
lockadedebattensju inbjudnadeltogpanelen gäster,kulturturism. I

fråndeltog golvet.flera70än personer varavmer
debattenkan drasrelativt säkra slutsatseråtminstoneantalEtt av

bifogas i bilaga 3:debattenreferatredigeratEtt av
Kulturenupplevelseturism.betydelsenframhöllFlera deltagare av

upplevelsertillgodose behovroll förmycketspelakan attstor aven
medverkan.och av egen

okända.historien relativtkulturarvet ochsvenska kulturen, ärDen
också landet. element kangäller inom DessadettamedgesDet att

dåkrävsSverige, detmarknadsföringenutnyttjas isjälvfallet menav
informationsmaterial och aktivahemma,förbättrad kunskap nytt

åtgärder.
turister särskilt intressant.mångaupplevsVardagskulturen somav

vardagslivet,företeelser ispeciella svenskaingår främstHäri t.ex.
kräftkalas.ochmidsommarfirande

förekonomisk basfestivaler kanTillfälliga etc. ge enevenemang,
farhågorSamtidigt uttryckteskulturella verksamheten.reguljäraden

eftersom festival-kulturutbudet,jipponfestivaler och utarmaratt
frånkan kommakulturen kostar permanentaatt tassompengar

verksamheter.kulturinrättningar och
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En central och frånäven andra håll bekräftad iakttagelse är att
effektiv marknadsföring kräver långsiktighet dels i planeringen -
verksamheter inträffar två år måste kunna beskrivas redansom om nu

dels i de praktiska åtgärderna. Broschyrer och kataloger måste-
föreligga och effektivt spridda minst halvår innanvara säsongenett
börjar. Evenemang och verksamheter måste vidare genomföras då
turisterna kommer; institutionerna måste sina tider.anpassa

Kulturinstitutionerna måste beakta de kommersiella villkor som
branschen arbetar under, erbjuda mängdrabatter fört.ex. en grupp
turister. I detta hänseende påtalades brister. Samtidigt godagavs ex-
empel på nära samarbete mellan reseföretagett och kulturinstitutioner
där båda dragit fördel samarbetet.parter av

Internationella erfarenheter

Ett ökat intresse för kulturturism kan i flera länder. I dennoteras
franska tidskriften La Gazette Officielle du Tourisme, november
1993 diskuteras turismen och kulturarvet. påpekasDet kulturenatt
inte används i tillräcklig utsträckning för turismen, Frankriketrots att

turistland förknippas med kultur. Endast 0,5som % kulturminnes-av
märken utnyttjas för turism. De minnesmärken besöktaär mestsom
har 400 000 besök årän och 70 % demutgör besöks.mer per av som
Tillsammans dessa dockutgör bara 14 % kultunniljöerna.av

I undersökningstörre i Frankrike har bl.a. klassificeraten deman
kulturella byggnaderna i olika kategorier: religiösa byggnader, slott,
palats, byggnader samtida arkitekter, konstmuseer, ekomuseer,av

zoologiska trädgårdaräven Man finner dåmen de kyrkligaetc. att
byggnaderna har flest besök år, därefter kommer deper stora,
samtida byggnadernakonstruktionerna, Eiffeltornet, konstmuse-t.ex.

minnesplatser och slagfält. Sist kommerer, ekomuseer, trädgårdar
Avetc. sammanställningen framgår också några få stjärnoratt

attraherar mycket antal besökare,ett medanstort bygg-merparten
nader och liknande besöks turister.av

Parisregionen attraherar flest besökare. dennaI region finns också
40än % de byggnaderplatser besöksmer 400 000av änsom av mer

personer.
I artikeln betonas vikten utnyttja det geografiska lägetatt ochav

kring någon särskilt attraktiv plats utveckla besökspunkter,nätett av
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flipperspel äriPå sättregionen.i ettlängshelst vägarna somsamma
kul-vid varjedärför,börresultat. Mankontakterantaletdet som ger

dettaskapadärigenomochplats,information nästaturell plats, omge
regionen.ivistelsenförlängasåPå kansättnät. man

utnyttjarturisternaobalans:också påpekasI annanrapporten en
15 %endastfullo,tillerbjudsmöjligheterolika avdeinte som
ModernadetbesökerParisiKulturhusetBeaubourgibesökarna

olikarefererasartikelnbyggnaden. Iibelägetärmuseet som
sänkabeteenden,turisters attförändra t.ex.möjligheter genomatt

underutnyttjande ärpåpekar dettaRapportenentréavgifterna. att
förekommande.vanligtmycket

grundadturismfrämjaråd förtio godamedavslutas attArtikeln
förgällerrabattkortutarbetarföreslåsbl.a.på kultur, somatt man

informationliknande,ellerbyggnaderkulturellaolikavid flerabesök
logiochutbildas,börguidertillgänglig, matspråk finnasbörpå olika

regionenifinnasslag bör etc.skildaav

kulturturismpåsynpunkterEU:s

förstarkt intresseframgår hyserfrån ettEUmaterial attAv man
de störreupplevelseturism ärformkulturturism. Denna en avav
4. Dettakap.sefondernafrån olikadestöd ovanmottagarna av

betydandevilka ikultursatsningar,allmännamed EU:si linjeligger
architec-byggnadsarvetbevarandesigutsträckning riktar mot av

tillfrån EUerhålla bidragkanMedlemsländernaheritage.tural
återställande.ochrestaurering

Kommitténs förslag

på tillgäng-grundmöjligtintedetmeningkommitténs attärEnligt av
utsträck-vilkeneller ibestämd slutsatsnågonmaterial draligt om,

tidSverige. Dentillresandetfrämjaförtillkulturenning, atttas vara
förtillräckligvaritinteharförfogatutredningen över mansom

kunnatskulleundersökninginitieraregi,iskulle kunna, somenegen
kulturklartframgår emellertidresultat. Det attvetenskapligage

liknande,ochkataloger ävenbroschyrer,ianvänds argumentettsom
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den svenska har givits dominerandeom naturen i dessautrymme
skrifter.

Det finns idag allmän uppfattning den globala turismenatten är en
expanderande näringsgren. Det också satsningar på kultur-attanses
projekt kan lönsamma investeringar, kultursatsningar kanvara att

inkomster och starkt bidrag till den lokalagenerera ett ekonomin.ge
Kommittén vill understryka satsningar på kulturturism inte fåratt
innebära kulturlivet skall efter turistbranschensatt efter-anpassas
frågan. Tillfälliga festivaler och värdefulla tillskott,ärevenemang

kan inte grundläggandeersätta kulturella satsningarmen lokalen
och särpräglad kultur, uppbyggd efter den befolkningens behov.egna
Däremot bör produktiv samverkan kunna ske mellan kulturliveten
och turistorganisationerna för landets kulturgöra och konstnärligaatt
verksamhet känd och lättillgänglig.mer

Det förefaller, påpekats inte finnas någonsom ovan, mer genom-
arbetad bedömning, baserad svenska förhållanden, frågan iav
vilken utsträckning satsningar kultur och turism kan godge
avkastning för eller region.orten

Mot denna bakgrund vill kommittén föreslå genomföratt ettman
kulturturismprojekt från början innefattar fortlöpandesom ut-en
värdering resultaten. sådantEtt projekt bör involvera samtligaav
intressenter nationella, regionala och lokala. Inriktningen av en-
sådan satsning bestäms naturligtvis vilket område, region ellerav
företeelse skall stödjas.som

I kommitténs diskussioner har olika förslag för sådant projektett
förts fram. Ett antal objekt lämpliga förstort är ochstörresom en
pågående satsning har tagits Som exempel kan Eko-nämnasupp.

Bergslagen, Hällristningarna i Tanum,museum Gotlands kyrkor,
Glasriket, Karlskrona och Uppländska bruk. Alla dessa förslag är
genuint svenska och visar olika svensk kultur.sätt Andra förslag

karaktär, med tydlig svensk profil,av projektärannan t.ex.men om
arkitektur och stadsplanering, eller projekt baserade på svenska
musikevenemang, författares miljöer eller liknande.

Kommittén föreslår alltså kulturturismprojektstörreatt ett startas
med syfte få fler utländska turister tillatt svensk kulturmiljö ochen
svenska kulturevenemang. Ett resultat sådant projekt skulleettav vara

härigenom fåratt svenska erfarenheter genomarbetadman av en
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detinkomsterturism ärbåde ochDå kultursatsning. avgenererar
projekt.konkreterfarenheterfå svenskavikt ettatt avstor

innebäraturismen börfrämjaförpå svensk kultursatsningEn att
innebäraProjektet börkulturmiljö ochbådesatsningar evenemang.

så erfarenheterPå kansvenskt.något genuint sättsatsning aven
användas vidanpassningar ävenmed vissaprojektet senare

skallProjektetföreteelser.andraellerregionerandrasatsningar i
år.pågå under flerabörutvärderas. Detkunnakontinuerligt

ochlång Broschyrertid.kräverturismprojektMarknadsföring av
årsförhöstenvintern nästaundertillgängliga attbörkataloger vara

mångaresmål. fall kanvälja I äventidskallsommarturister attges
förhandlingarvidnödvändig,framförhållning t.ex.längreännu vara

Även detanledningdenna ärutomlands.med researrangörer av
år.pågå under fleramöjlighetprojektetviktigt attatt ges

handi förstasatsning hardiskussioner störreKommitténs enom
Uppland.Vallonbruken iSmåland elleriGlasriket norrarört

turistregion i sydöstraväletableraderealtivtdenkallasGlasriket
och Krono-i Kalmarfyra kommunersigsträcker överSverige som

storlek.varierandeglasbrukfjortoninnehållerochlänbergs av
områdetattraktionen idendess äroch utövareGlaskonsten stora

del landetdenockså kändregionen ärturisterna,för avsommen
Under detskedde.Nordamerikatillemigrationenvarifrån den stora

årliggenomförandetförplaneringåret har startats av ensenaste
finnsmusiktraditionstarkautgångspunkt i denmedmusikfestival som

två sådanadelfestivaler,feminrymmerPlaneringenregionen.i varav
årligapå och denfolkmusikfestival Korröetablerade;redan är en

uppförandetKammarmusik,Växjö.ielektronmusikfestivalen enav
kommerblåsmusikfestivalGlastrumpetennyskriven samt enopera

för-klass ochhögkulturelltGlasrikettillföra ett avevenemangatt
attraktion.öka dessmodligen

debekostasorganisationidagmarknadsförsGlasriket avsomenav
två länsstyrelserna.och deglasbrukende fjortonfyra kommunerna,

ochbåda landstingenockså dekommerMusikfestivalen att engagera
kulturturismen.tilltillskottglädjandeDetlänsmusikstiftelserna. är ett

festivaleninnehåll kommer attturismen nyttFörutom ettatt ges
krafterkonstnärligaideella ochhosutvidgatinnebära ett engagemang
kultur-aktiverande helaocksåsådan festival ärregionen. Eni ett av
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livet. Förhoppningen idéerär och erfarenheteratt kan spridas till
andra turistregioner i landet.

Kommittén har beslutat föreslå satsning på Vallonbruken ien
Uppland. Som framgår pågår arbete med kulturturism med olika
huvudmän och inriktning många håll i Sverige. Ett de projektav

diskuterats långunder tid och där mycketsom bakgrundsarbetetav
redan utförts behandlar allonbrukenV i Uppland.

Kulturrådet inledde 1989 tillsammans med länsstyrelsen utred-ett
ningsarbete dock inte ledde till någon sammanhållen satsningsom mer
på denna miljö. Våren 1993 presenterades utvecklingsplan fören
besöksnäringen i Vallonbruksområdet. Planen har utarbetats Upp-av
sala Turist och Kongress bilaga 5. I planen diskuteras både kul-
turella miljöer föremåloch liksom även vanlig turism baseradmer

tillgång till natur.
Ett projekt avseende Vallonbruken kan därutöver sägas motsvara

franska erfarenheter, vikten inom regiont.ex. lyfta framattav en
flera föremål, skapa nät.att ett

Projektet bör innehålla såväl kulturmiljöaspekter, dvs. uppbyggnad,
och bevarande befintliga miljöer, konserterav t.ex.som evenemang,
och utställningar. I utvecklingsplanen diskuteras dessa frågor.även
Kommittén vill påpeka möjligheten i projektet involvera andraatt
verksamheter med liknande inriktning inte långtalltför avstånd
från Vallonbruken. Ekomuseum Bergslagen har naturlig anknyt-en
ning bergshanteringen. I utvecklingsplanen för Vallonbrukengenom
föreslås bl.a. Järnets informationscentrumatt utvecklas vilket hänger
nära med Ekomuseum Bergslagens inriktning.samman

Ett projekt bör ledasstörre regionalt, i första hand inom länssty-
relsen, medan företrädare för olika och organisationer t.ex.organ
kulturrådet, Landstingsförbundet, Next Stop Sweden, Riksantikvarie-
ämbetet, Styrelsen för Sverigebilden och Svenska institutet liksom
regionala och kommunala bör i arbetet.organ engageras

Vid diskussioner projekt denna karaktär har framkommitettom av
för sådan satsningatt redan torde finnas, de idagresurser en attmen

fördelade påär olika och användsäven tillposter andra verk-
samheter. De olika myndigheter liknandeoch idag disponerarsom
medel kan tänkas tillavsättas projektsom ett är t.ex.gemensamt
länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, Styrelsen för Sverige-bilden, Next
Stop Sweden, Upplandsmuseet och Uppsala Hotell och Kongress.
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bl.a. berorvilketintekanför projektetKostnaderna anges,nu
skede.imåste bestämmasprojektet ettomfattningen senareatt av

förefallerdeteftersombetydelseockså mindredeMöjligen är av
problemenidag. Ettredansådan satsningförberedskapfinnas aven

håll tillfrån skildamedelföra sam-förefaller enatt sammanvara
förlänsarbetsnämndenexempel kan nämnassatsning. Som attordnad

Uppland.insatser iförkronor700 miljonernärvarande disponerar ca
TierpVallonbruk,förslagetberörstvå kommunerdeI omavsom

Enkronor.miljonerÖsthammar, 90årligen ändisponerasoch mer
inominsatserför olikaanvändaskunnabordebeloppdettadel av

projektet.
anslagsitt90 %endastutnyttjadeSverigebildenförStyrelsen avca

kronormiljonertiocaoutnyttjadeåret. Deförstaför det resurserna
karaktär.dennaprojekttillförasborde kunna ett av

projekt bl.a.sådantiintressentertänkbaramed ettkontakterVid
länsarbetsnämndenArbetsmarknadsstyrelsen,Riksantikvarieämbetet,

dennaförslagtankarharUppsala län ettilänsstyrelsen avoch om
intresse.innebörd mötts stortav
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:52

Det internationella perspektivet i kulturpolitiken

Dir. 1993:52

Beslut vid regeringssammanträde 1993-05-13

Kulturdepartementet,Chefen för statsrådet Friggebo, anför.

Mitt förslag

föreslårJag kommitté tillkallas med uppgiftatt göraatten en sam-
lad bedömning vilka följder den ökade intemationaliseringen,av som
främst Europaintegrationen, kan medföra inom kulturpolitiken.

Bakgrund

Riksdagens kulturutskott har i sitt betänkande bet. 199293:
KrU17 övergripande kulturfrågor kommenterat regeringensom
direktiv dir.l993:24 för utredning kulturpolitikens inrikt-en om
ning. Utskottet anförde därvid bl.a. följande.

I enlighet med vad i utredningsdirektiven det angelä-ärsom anges
skerdet analys vilka krav intemationaliseringenget att en av nya som

kan komma ställa kulturpolitiken. första måsteI handatt Europa-
påperspektivet kulturpolitiken förstärkas. Det kartläggningsarbete

EG-områdettagits fram bör kunna grund förutgörasom en en
central del utredningsarbetet.av

Utskottet hemställde bl.a. denna bakgrund parlamenta-mot om en
risk utredning den intemationaliserade kulturen. Riksdagen biföllom
utskottets hemställan rskr. 1992932249. 215
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Uppdraget

eller globalteuropeisktnordiskt,utbytet iinternationellaDet ett
kulturområdet.för Denågot principielltinnebär inteperspektiv nytt

hålla internationelladeområde alltid behövthardettaverkarsom
utvecklas.därmed kunnafå ochimpulserförkanalerna öppna att nya

år medfört ökademedieområdet underharUtvecklingen senare
upphovsmän ochallt flerinneburitochkontakterinternationella att

miljö.internationelliverkakommitutövande konstnärer att en
emellertid det inter-medförintegrationsarbeteteuropeiska attDet

kulturska-Svenskaöka.kommerutbytetnationella gränsernaöver att
sig interna-befinnaalltmerkultur kommersvenskoch att enpare

frånochbåde verkinflödetgällermarknad. Dettationell personerav
förmöjligheternaochi Sverigeinflytandeninternationellautlandet,

andraochgällande i Europasigsvensk kulturför göraföreträdare att
också leda till intres-Europaintegrationen tordevärlden. attdelar av

europeiska ländernaövrigainvånare i deblandSverigeförset
öka.kommer att

internationalisering-den ökadekravdeanalys börEn göras nyaav
kul-den svenskaställerEuropaintegrationenalltframförochen

internationaliseradedenbåde konsekvensernaDit hörturpolitiken. av
de direkta konse-kulturområdets delar ocholikamarknaden mer
svenska författningarregelverk iEG:sinfogandetkvenser avsom

möjligheterkulturområdet. Dehar förindirektdirekt och somnya
ocheuropeiska marknadenutvidgadedenkulturliveterbjuds genom

byggaskommerkultursamarbetedeltagande i det ettatt uppsom
redovisas.europeiskt plan bör

med parlamentariskkommittébakgrund börMot denna sam-en
vilkabedömningsamladtillkallas förmansättning göraatt aven

främst Europaintegra-intemationaliseringen,ökadedenföljder som
kulturpolitiken.inommedförakantionen,

för dettillkulturen görautvärderabörKommittén atttas varaom
behovetbörSverige. Kommittén övervägai och tillattraktivt att resa

kulturområdet utgångs-medinomomprioriteringarinsatser ochav
internationella turismen.frånfinns denefterfrågani denpunkt som

kulturmiljöerintressantaochsevärdheter,Kulturevenemang, museer
innehåll. Kommittén bör lämnaturistresandetförviktigaär att ge

ändamålsenliga inom förfinnerdeninsatserförslag till de ramen nu-
kulturområdet.inomvarande resurser216
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Kommittén bör kunna utnyttja det kartläggningsarbete påsom
Kulturdepartementets initiativ har utförts bl.a. Statens kulturråd,av
Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet konsekvenserna för denom
svenska kulturpolitiken, kulturlivet och de svenska medierna EES-av
avtalet och svenskt medlemskap i EG.ett

Kommittén bör beakta vad anförs i regeringens direktiv dir.som
1984:5 till kommittéer och särskilda utredare angående utrednings-
förslagens inriktning, beaktande EG-aspekter dir. 1988:43om av

redovisa verksamhetenssamt att regionalpolitiska aspekter dir.om
1992:50.

Statens kulturråd i erforderlig utsträckning Riksarkivet,samt Riks-
antikvarieämbetet kulturområdets övriga myndighetersamt och insti-
tutioner bör i den omfattning kommittén begär det tillhandahålla det
expertstöd kommittén behöver för kunna fullgöra sittsom att upp-
drag. Sådant stöd bör också kunna lämnas Svenska institutet samtav
de offentliga organisationer verkar inom turistområdet.som

Under arbetets gång bör kommittén inhämta de synpunkter som
kan behövas från företrädare för kulturlivet och organisationer inom
kulturområdet.

Kommittén bör vid påbörjandearbetets och vidare under arbetets
gång informera berörda huvudorganisationer och i förekommande
fall berörd central arbetstagarorganisation, med vilkenannan staten
har eller brukar ha avtal löner och andra anställningsvillkor, ochom
bereda dem tillfälle framföra synpunkter.att

Utredningsuppdraget bör redovisas i december 1993.senast

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag attnu rege-
ringen bemyndigar chefen för Kulturdepartementet

tillkalla kommitté med högstatt ledamöter omfattaden sex av-
kommittéförordningen 1976:119 med uppdrag utreda fråganatt-

kulturens internationalisering,om
ledamöterna ordförande,att utse atten av vara

besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeexperter,om annat
kommittén.
Vidare hemställer jag
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huvud-elftebelastaskallkostnadernabeslutarregeringen attatt
Utredningartitelns anslag m.1n.

Beslut

bi-ochövervägandenföredragandenssig tillansluterRegeringen
hemställan.faller hennes

Kulturdepartementet
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Europeiska insatser för den audiovisuella
industrin

Av Karl-Gunnar Lidström

Regeringar och kulturskapare särskilt bland länderna inom den euro-
peiska unionen har med ökande beslutsamhet sökt utveckla olika insat-

för skydda och främja ñlm- TV-industrinoch sedan börjanattser av
1980-talet. Medan kultursamarbetet i relativt datumärstort sentav
inom EU och formaliserat först Maastrichtavtalet har TV-om-genom
rådet länge varit i för intresset. Detta kan sig naturligtcentrum te
med tanke utvecklingen för någrafilm och därTV länder och
företag fått allt inflytande produktion och distribution.större över

Två händelser i december 1993 har aktualiserat de audiovisuella
mediernas betydelse för bevara den kulturella identiteten liksomatt
för skapa arbetstillfällen och stärka ekonomin. Ungefär samtidigtatt
lade Europeiska kommissionens ordförande, Delors, framJacques en
vitbok för ministerrådEU:s Growth, Competitiveness andom
Employment och avslutades GATT General TariffsAgreement on
and Trade-förhandlingarna. vitbokenI betonas vid sidan infor-om
mations- respektive bioteknologi AV-området särskilt betydelse-som
fullt för höja Europas konkurrenskraft. GATT-avtaletI uteslötsatt
film och TV franskt initiativ med hänvisning till deras avgörande
värde för mångfaldEuropas kulturella och identitet.

1 Allmänt

För svenskt vidkommande har den målstatliga kulturpolitikens för
bl.a. film och fastställts årsTV i 1974 riksdagsbeslut. Det s.k. inter-

delmåletnationella behandlades i utredning Sverigesen senare om
internationella informations- och kulturutbyte framlagd 1978. Den
snabba och genomgripande utvecklingen AV-området dåkunde
endast skönjas. Trots revideringar och kompletteringar i avtalsenare
mellan statsmakterna och Sveriges Television härefter SVT respek-
tive Filminstitutet de målenkulturpolitiska i endast hastortsynes
tagits på principiellt plan.ettupp
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tidigt draföravseenden1970-talet i fleraunderOm det attvar
utvecklingmediernasmål audiovisuellaför deochslutsatser sätta upp

tekniskaför Dendetfog hävdamed visst äridag ut-kan sent.attman
kon-praktiskaförutsättningar, vilkasskapat heltharvecklingen nya

visserligen kanoch konsumenterför kulturskaparesekvenser man
andraochindustriella, politiskapsykologiska,ekonomiska,Menana.

för-försena elleröverraskningar ochmedföraalltjämtkanfaktorer
digitals.k.Införandetvidareutveckling.tänkbaraändra dagens av

TV-kanaler i350för omkringidag skapakan redanteknik utrymme
år500omkringoch kanfemfaldig ökning,Europa, nära varaennog

förpublikintresseochmedtillräcklingfinns det2000. Men program
finansiera dendetutveckling Finnssådan attpengaren

indivi-ingå samspel hosockså ikommerFilm och TV ett nyttatt
interaktivitet.multimedia ochnyckelordFramtidensderna. är

och konsu-smältaindustrier kommerskildaDagens att gesamman
ochtjänstermellanvalmöjligheterhelt ut-menterna program,nya

får för kultur-konsekvenseri sinutvecklingdennarustning. Att tur
kommerNågot dettasjälvklart.vid bemärkelse att tasiskapare är av

behandlas här dehuvudsakiavsnitt. Menavslutandei euro-ettupp
för film och TV.insatsernapeiska

Historik2

kulturskapare ipolitiker ochuppmärksammade1970-taletslutetI av
etermediakontrollentraditionellaför den överriskenEuropa att

kabeldistribution. Mansatellit- ochinförandemedskulle upphöra av
skulleeuropeiska kulturenfrån sida, denfranskfruktade, särskilt att

evighetsprogrammassproduceradedränkas icocakoloniseras och av
ochförsvinna, kvalitettraditionerSpråk skulle döDallas. ut,typ

profitintressen och theamerikanskaunder förmångfald duka
utsåg tillträddeden just1981of life. novemberAmerican Iway

förförhandlareMitterrand, särskildFrançoispresidenten,franske en
samverkansstrukturförsöka skapaeuropeiska länderblandatt en

audiovisuel.européenkring lespace
för-vilja tillkännetecknadesursprungliga reaktionernaDe av en

frågorEU-länderna. Mensärskilt blandprotektionism,och omsvar
flera internationella ochispridning TV-program togs snart uppav

Olika aspekter dis-så och i Sverige.sammanhang,nationella även av220
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kuterades i bl.a. Förenta Nationerna FN, Internationella Tele Uni-
ITU, Internationella arbetsorganisationen ILO,onen UNESCO,

Europarådet, dåvarande EG, och Nordiska Rådet. I Norden detvar
dock endast Danmark hade möjlighet till samråd och diskussionsom
inom EG.

I FN och UNESCO dominerades medlemsländernas debatt poli-av
tiska frågor rörande införandet en internationell informations-av ny
ordning. dagensI perspektiv efter bl.a. GATT-förhandlingarna kan

konstatera USA redan vid denna tid i börjanatt 1980-taletman av
anklagade Europa liksom u-länderna för vilja till protektionism,- -
då sökte främja kulturell identitet.man

EuroparådetI och EG koncentrerade medlemsländerna intresset
först till utarbeta regelsystem föratt gränsöverskridan-gemensamma

Ånyode TV-program. hade Frankrike pådrivande roll ävenen om
också Sverige och övriga nordiska länder del viktiga initiativ itog en
Europarådet. Syftet inom given krets europeiskaatt ländervar en

de villkor på vilka TV-program fåskulle spridasenas mellanom
länderna.

Den lösa samverkansstruktur Frankrike ursprungligen före-som
slagit blev aldrig verklighet. Men flera andra franska initiativ har ut-
vecklats i de europeiska samarbetsorganen. Till dem hör produk-en
tionsfond inom Europarådet, EURIMAGES, omfattande stödpro-ett

för film och TV inom EGEU, MEDIA 95,gram västeuropeisktett
för bl.a. utveckling högupplösnings-TV, EUREKA,program ochav

alleuropeiskt Samarbetsprogramett för främja den audiovisuellaatt
industrin, AUDIOVISUELLA EUREKA. Sedan början 1993 med-av
verkar Sverige i samtliga dessa program.

I Norden har vidare skapats ytterligare stöd- och samarbets-pro-
inom AV-området. Dit hör nordisk TV-fond, dengram nordiskaen

film- och TV-fonden, och för främja kort-ett och doku-attprogram
mentärfilm, Filmkontakt Nord. Norges kulturminister har tagit ini-
tiativ till nordiskt filmpris, nordiskaett Amanda, först utdelat vid den
internationella filmfestivalen i Haugesund i augusti 1993. De nordiska
statsministrarna har dessutom låtit utreda förutsättningarna för ett
nordiskt TV-utbyte via satellit, Nordstjäman.

221
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stödinsatsemaeuropeiska3 De

söktmedlemsländernaEuroparådet harinomSåväl inom EU som
europeiska AV-om-främja detförinsatserskapa attgemensamma

Europarådetsbidragsprogram.teknikstöd ochrådet med regelsystem,
ochutbildningtillbegränsaddockteknikområdetverksamhet är

information.
År gränsöverskridan-Europarådets konventionöppnades1989 om

Uzsmånader Enågraundertecknande och antogsförde TV senare
identiskadelariDessa är storadirektiv TV textergränser.utanom

särskiltinnehåll beträffandeTV-sändningarsförinför regleroch
sponsring rättreklam,pornografi,och samtrashetsvåldsskildringar,

har in-1992 ochbörjankraft iträdde idirektivgenmäle. EU:still av
kraft 1993. IiträddeKonventionenlagstiftning.i svenskfogats

avstått.vidaretillsSverigemedanden,ratiñcierathar NorgeNorden
våren 1994.underdirektivetrevideringplanerasEUInom aven

vissabl.a.konventionenoch intedirektivet normerDet är angersom
kvotering.TV-utbudetieuropeiskaomfattningenför programav
sådanaGATT-avtalet kanfrånAV-området uteslötsGenom nor-att

ochregeringarönskvärdakvarstå, dekvoteringför avansesommer
försåledes betydelseharplaneradekulturskapare. Den översynen

Sverige.
påandelföreskriftdirektivetsvidareintresse attsärskilt ärAv en

anslås för fri-skallprogrambudgetsändningstid eller10 procent av
stående producenter.

strukturomfattandeingår iTV-direktivEUzs an-avnumeraen
iträdadirektiv beräknasFleraregelsystem.planeradeoch nyatagna

kulturskaparesvenskaförkonsekvenservilkasjanuari 1995,kraft i
direktivföreliggerårsmånga arbeteEfter ettanalyseras.bör omnu

harmonisering kännetecknasi Europa. Detupphovsrättsreglerna avav
uppfattningkontinentaleuropeiskmellankompromissformuleringen

på fransk lag-särskiltbyggdsitt verktillupphovsmannens rättom
bl.a.nordeuropeiskanglosaxiskstiftning och gersomsyn,meren

EU-länder harNågra viktigarättigheter.m.fl. vissaproducenter
ochNederländernaLuxembourg,kompromissdennaröstat emot

prak-direktivetsförsvagavilket kanavstått Irland,Portugal eller
framtiden.betydelse itiska

vidupphovsrättdirektiv över-vidareskalljanuari 1995I ett om
EU:sbeslutkraft liksomioch kabelvia satellitföring ett avvara222
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ministerråd genomfört medlemsländerna skall ha tillträtt deattvara
s.k. Bern- och Romkonventionerna upphovsrätt. Den juli år1 iom
skall direktiv rättigheter vid videouthyrning införtett iom vara
nationell lagstiftning. Slutligen förmodas Europeiska kommissionen
lägga fram direktivförslag privatkopiering ljud-ett och bild-om av
inspelningar våren.under Det har tidigare flera länderstoppats av

läget bedöms ha ändrats efter bl.a. GATT-förhandlingarna.men
Utöver dessa regelsystem inom Europarådet och EU har redansom

översiktligt också olikanämnts stödprogram för stärka Europasatt
audiovisuella industri tillkommit. Av särskild betydelse för svenska
kulturskapare EURIMAGES, MEDIA 95är OCH AUDIOVISUELLA
EUREKA.

EURIMAGES frivillig produktionsfondär för långfrämsten
spelfilm upprättad särskilt avtal inom Europarådet. Fondenettgenom
disponerar 150 miljoner FFåröver och har sedan några månaderca

alla24 medlemmar, inklusive nordiska länder. åretUnder förra sökte
Öst-flera länder inom och Centraleuropa medlemskap i denna fond.

Flera svenska och nordiska produktioner fåtthar frånstöd
EURIMAGES. sambandI med utvärdering MEDIA 95 underen av
1993 har dessutom samverkan skapatsnärmare mellan dessa program
för distribution europeisk film se vidare nedan.av

5-årigtMEDIA 95 är med ursprungligen 200ett ramprogram
MECU till förfogande för stödja europeisk ñlm- och TV-industri.att
Idag omfattar det 19 delprogram förbättra distribu-attsom avser
tionen europeiska verk och produktionsvillkoren, stimuleraav attav

investeringsformer, öka yrkeskunnandet, stödja utvecklingennya av
AV-media småi s.k. länder länder med liten produktions-egen
kapacitet ocheller begränsad geografisk eller språklig täckning samt

samverka med AUDIOVISUELLAatt EUREKA. Utöver de ur-
sprungliga 12 EU-länderna har EFTA-länderna kunnat bli med-
lemmar MEDIA 95 AUDIOVISUELLA EUREKA ochav genom
EES-avtalet sedan 1 juli 1992. Likaså har Ungern blivit medlem ge-

EUREKA.nom
Medan Schweiz beslöt omdedelbart ansluta sig till då-samtligaatt

varande delprogram valde Finland och Island in i någraendastatt
Österrikedem och Norge, Sverige och avvakta. När det visadeav att

sig EES-avtalets godkännande skulle försenasatt de omför-genom
handlingar, Schweiz nej till avtalet i folkomröstning höstensom en
1992 medförde, anslöt sig de tilläven MEDIA 95 och AUDIO- 223senare
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dettasamtidigt lämnatvingadesSchweizEUREKA.VISUELLA att

program.
Sverigeiyrkesverksamma ärkonstnärligtförsärskilt intresseAv
sprida in-förmedlemsländeri allainrättatsmedia desks attde som

samproduktioner. Iförbistå kontaktermedformation och t.ex.
Filminstitutetlagtsverksamhetför dennaSverige har ansvaret

intemån och möjlighettidskall idesksDessaSvanberg.Lasse av
ochockså EURIMAGESverksamhetbevaka EU:sendast utan

frånbistånd DanmarksaktivtMedEUREKA.AUDIOVISUELLA
och effek-betydandetidkortharSören Stevnsmedia desk ett

samarbete byggtsnordiskttivt upp.
året kommer95 förra över-MEDIAutvärderingenEfter nu enav

förriktlinjernaför dragenomföras attattprogrammet uppsyn av
bedömerkommissionenefter 1995. Inomfortsättningeventuelladess

utgång till 305-årsperiodensmedel föreytterligarebehovet avman
råder deladeambitionsnivå. Detbibehålla nuvarandeförMECU att

inombeslutsorganeni de olikamedlemsländerna ochmeningar mellan
behov ochdettakommissionochministerrådet, parlamentetEU om

beslutatKommissionenDärtill kommerskallhur det mötas. attom
MEDIAmedverkan iBETA-ländernasregler förföreslå gällandeatt

villkor kan kommadessariskfinns attskall Det95 över. attenses
kunnamedlemskap i EUfulltendasttroligenskulleHärförsämras.

fortsätt-EFTA-länderna iför ochvillkor EU-likvärdigasäkerställa
ningen.

AUDIO-95 förfogarMEDIAEURIMAGES ochfrånTill skillnad
förfonder. Detinte ärEUREKA över ettVIS UELLA systemegna

TV-industrinsfilm- ochsyfte stärkaiioch samarbete Europastöd att
Europeiska kom-medlemsländer33med idagkonkurrenskraft samt

tillkomsttillEuroparådet. Initiativetmissionen och togsprogrammets
KommissionensMitterrand, ochFrançoispresident,Frankrikesav

europeiskavidga detför sökaDelors,president, Jacques att sam-
förTill grundmöjliga antal länder.AV-området till störstaarbetet

europeiska350mellan drygtlåg överläggningarnätverksidédenna
oktoberi Paris iAudiovisuelAssises de lvid leskulturskapare

1989.
kontakter i med-sinasökerEUREKAAUDIOVISUELLA genom

i Sverigekoordinatörernanationellade s.k.främstlemsländerna,
bistå kulturskaparekulturdepartementet,Göran Lannegren, attatt

förde behöver byggaochinformationerfinna de224 att upppersoner
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samarbetsstrukturer eller genomföra samproduktioner. Sedan juli
1990 har omkring 80 olika sådana projekt igång, däriblandsatts sam-
arbete med Filmkontakt Nord. Hittills har kunnatprogrammet mest

bistånd i form information, PR och personkontakter. delEnge av
finansiellt stöd har också tagits fram, frånsärskilt Finland för bl.a.

Öst-expertmöten, Frankrike för del länder i och Central-att ge en
möjlighet medverka någrai delprogrammenatt inomeuropa av

MEDIA 95 och Kommissionen. Vid den första multimedia-stora
i Europa,mässan MILIA i Cannes i januari 1994, presenterades ge-

EUREKA bl.a. utbildningsprojekt från SVT, Light Studio,ettnom
för intresserade köpare och andra kunder. Sannolikt kommer pro-
jektet också användas vid European Film College i Ebeltoft.att

Genom sitt kontaktnät utanför EU-ländema har ocksåEUREKA
ombetts samverka med olika inom Kommissionenatt ochprogram
MEDIA 95 för bidra med uppgifter till kataloger och liknande.att
Exempelvis kommer VISION 1250, har haft EU:s uppdrag attsom
främja högupplösnings-TV i Europa, och EUREKA under 1994att ta
fram den första elektroniska katalogen CD-ROM all europeisköver
HD-produktion, standard, sedan 1991. Tillsammans med MAPoavsett
TV, delprogram inom MEDIA 95 för bevara och utvecklaett att
europeiska filmarkivs material, kommer första inventering överen
europeiska filmarkiv publiceras. investeringsprogramEtt inomatt
MEDIA 95, EuroMediaGuarantee, har EUREKA kunnatgenom
bygga kontakter med ñnansieringsinstitutioner utanför EU.ut

Genom AUDIOVISUELLA EUREKA har skapats Europeanett
Audiovisual Observatory med juridisk anknytning Europarådet.till
Denna institution skall främja ökad insikt i marknadsförhållandenaen
i Europa bl.a. samverkan med specialiserade institutioner förgenom

bedöma de juridiska, ekonomiskaatt och praktiska faktorer som
gäller i enskilda fall och upplysningar till industrin.ge

AUDIOVISUELLA såledesEUREKA fungerar i betydande ut-
sträckning bro mellan Europas olika länder och AV-indu-som en
strier. Som led i denna verksamhet f.n.studeras möjligheternaett att
skapa bredare strukturer och finansieringsforrner för distributionnya

film.europeisk Inom MEDIA 95 finns delprogram förett attav par
främja filmdistribution, Europa Cinéma och MEDIASALLES.
EURIMAGES inletthar samarbete med Europa Cinéma förett att
vidga kretsen deltagarländer från 18 12 EU- och 5 EFTAländerav

Ungern till 24 främst Centraleuropa och Medelhavet. 225samt östra
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skullelyckasEUREKAAUDIOVISUELLA ytter-inomOm arbetet
Öst- Ryssland kunnainklusiveCentraleuropa,ochländer iligare nio

kompletterande insat-ochsamarbeteför vidgatSådana formerdelta.
europeiskspridningenförvärdebetydandehaskulle kunna avser
någramedinte räknadockperspektivet börfilm. det kortaI nyaman

omfattning.intäkter störreav

GATT-förhandlingarna4

viaEU-ländernaochUSAmellanförhandlingarnaintensivaDe
AV-slutade medländernaövrigamed deliksom attKommissionen

omfattas tillDockGATT-avtalet.frånundantogsområdet i settstort
för tjänste-avtaletupphovsrätttelekommunikationer ochexempel av

in Services. ITradingGeneral Agreementområdet, GATS, dvs on
kanregler i Europaochstödsystemexisterandedetinnebärkorthet att

europeisk AV-främjaförinförasformerbehållas och attäven nya
Ã förhand-bilateralafrihetsidan har USAandraindustri. att ta upp

framtiden.ieller EUochländer i Europamedlingar
förhand-både blandbitterhetursprungligenväckteResultatet stor

straff-uttalandenolikaochi USAfilmföreträdareochlare om
förkvoteringsreglemadethandförstaförekommit. I äråtgärder har

handelshinder.upplevsproduktioneuropeiskvisning somsomav
europeiskadenvidarehävdaramerikansk sidaFrån att synenman

devadsjälvamöjligheter avgöraintrång i människornasinnebär att
fråga infonna-ocksåsåledespå detbio,eller ärvia TVvill omse

utvecklatsfrämstpositionen,europeiskationsfriheten. Den avsom
i förstaregering, betonarnuvarandesåväl tidigareFrankrikes som

utvecklaochför bevarabetydelsetelevisionensfilmens ochhand att
Även fråniidentiteten Europa.mångfalden ochkulturelladen euro-

ekonomiskaAV-områdetsdocksida erkännerpeisk numeraman
brist balansden klaratill bl.a. delshänvisningmedbetydelse som

deldels denoch USA,EUmellanråder nuvarande utbyte storai av
tillfaller USA.imarknaden Europaökandeden som

alltså AV-konstateratsvitbok harkommissionensEuropeisk attI
i världen.växandesnabbastEU-området demarknaden inom är aven

hittills tjänatharårligen och USAmed 6% mestökar denIdag
j 1984från miljoner dollar330ökatFörsäljningen hartillväxt.denna

uppgick detunderskottEU-ländernas1992.dollar3,6 miljardertill226
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året till 3,5 miljarder dollar. 1991 gick 77% den ameri-nästan av
kanska till Europa 60% till EU.exporten varav

Andra uppgifter har hävdat Europas andel försäljning tillatt av
USA omkring 1% ochutgör hela världen delar på 2% denatt av
amerikanska marknaden.

återgivnaEnligt i olika tidskrifter GATT-källor fördelningenvar
1991

$Miljoner dollar Film Television Video

EU 50 94 103
USA l 197 278l 1 307

årDetta skulle Europas försäljningtotala till den amerikanska
marknaden uppgåttha tillh247 miljoner dollar och USA:s till Europa
till 7823 miljoner dollar.

Även GATT-förhandlingama kan ha bevaratsägas statusom quo
inom finnsEU det anledning tveka i vilken utsträckningatt om nu-
varande stödsystem kommer effektiva i framtiden. Ameri-att vara
kanska och japanska intressen har skaffat sig kontroll delöver storen

världens och bygger för närvarande sina distribu-utav programvara
tionsstrukturer. Från amerikansk sida betraktas Europa inte längre
enbart plats sälja Hollywoodprodukter till. Stora företagattsom en

Time Warner, Turner Broadcasting, Viacom, Disney,Waltsom
General Electric och NBC ökar sina investeringar snabbt i den euro-
peiska TV-industrin. Europa behöver och teknisk kunskap.pengar
Olika samverkansprojekt fram. FrankrikesEttväxertyper mestav av
framgångsrika TV-programföretag, Productions,Hamster ägs exem-
pelvis enligt uppgift till tredjedel Capital Cities ABC.en av

månaderUnder tvåhar gigantiska bolag förhandlatett par om sam-
gående, Bell Atlantic och Tele-Communications Inc. TCI till en

30 miljarder dollar. Avsikten öppnaattsumma av var program-
distribution via telefon och kabel och lägga för multi-grunden en
mediaindustri i linje med president Clintons planer electronicen

highway. tillfället förhandlingarnaFör har avbrutits,super men
krafterexemplet visar vilka det handlar om.
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År 2000 och sedan5

ochförsökt nationellår västeuropeiska länder15 harI attsnart
kulturellnivå för bevaraeuropeisk skapa regler och stödsystem att en

AV-området. Efterhandmångfald konkurrenskapacitetenoch öka
samverkan och komplet-funnit former förolika strukturernahar de

påförändrats dra-förutsättningarnaSamtidigt har detering. ettyttre
nödvändighet osäkra och begrän-vissa medmatiskt vis. nedanHär ges

framtida miljö i vilkentill deniakttagelser och kommentarersade
ha verka.kulturskapare i Sverige lär att

många bedömningar, kommeroch andraEnligt vitbok,EU:s
gångerbyta arbete fleragenerationeroch morgondagensdagens att

mindre tid livetha betydligtsin och dessutomunder livstid att aven
minskningVitboken talarnuvarande mening.arbete ifyllt om enav

föri genomsnittkanske 40 000från 000 timmar tillomkring 75 en
understryker medan arbets-i Andraindivid Europa. attrapporter

arbetsår sjunka tillantalet kangår 30-35 timmar ochned tillveckan
något år tidenstudier till 20 ochså ochökar tiden för barndom35

år. förändringar männi-pensionering till 25 Dessaför livet efter av
få betydelsefullarimligtviskommerlivsvillkor iskors Europa att

för fritidsverksamhet.liksom allkulturlivet ikonsekvenser för stort
också TV-under-film- ochtill ökande behovSannolikt leder det av

hållning.
programkanaler skettökningendenSamtidigt har största nyaav

genom betal-TVprivatñnansierad verksamhet, reklam, Ettm.m. par
biogåendettyderi England under 1992utvecklingenstudier attom

klassfråga. Moderna medblivägär teatrar restauranger,att en
välbetalda och välutbildadelockar denbutiker, discotek etc. mer

arbetslösa där-sjuka, gamla,befolkningen.delen Unga, stannarav
Är utveckling, konsta-detta kanoch TV.hemmaemot en somser

få effekter för denlängre tid, lär denochi fler länder överteras en
På vilket det sker det förTV.framtida finansieringen är ännusättav

bedöma.tidigt att
kapacitet för omkring 30vanligtvisTraditionella kabelsystem har

antalet till 120.kompression kan öka Detkanaler. Digitals.k. analoga
företaget, TCI, kommer kunnanämnda amerikanskatidigare att

digital teknik 1995. Tyska televerket,kanaler medleverera 500
48 till 120utarbetat kanBundespost Telecom, har ett system som ge

ungefär hus-Sverige där 50kanaler via 1995. Idess nät procent av228



Bilaga 2

hållen har kabel 90 har telefon film-över kan ochprocentmen
videodistribution via telenätet bli betydelse.storav

Den digitaltekniken har gjort samverkan mellan kabel- ochnya
telefonföretag praktisk möjlig och ekonomiskt lönsam. De TV-nya
kanalerna kommer söka dela marknaden,att prövaupp nya pro-
graminriktningar och införa olika former betalning och inkomst.av
En privatperson i Sverige kan telefon direkt beställa TV-pro-ettper

från USA, spelas någraefter minuter. En kon-t.ex.gram som upp
sekvens denna utveckling kvotering europeiskaär attav av program
blir i praktiken meningslös. Vem kan och med vilkarätt, meto-ges
der, kontrollera vad enskilda människor påtittar Skall rödatt en
skylt på skärmen markera Överskridit kvoten för utländskaatt man
program

TV-hushållAntalet europeiska uppgåberäknas till 175 miljoner
frånbortsett det tidigare Sovjetunionen. dessaAv kan idag endast

omkring 45 miljoner satellit- eller kabelsändningar. Företagta emot
sprider via satellit och kabel ocheller telenät vanli-ärso1n program
reklamfinansierade. De allmännyttiga TV-företagen medgen ansvar

för nå möjliga andel befolkningen utnyttjarstörsta däremotatt av
alltjämt marknät. Det dessa enligt avtal e.l. har detär störstasom an-

för utnyttja nationell produktion. demFör kommer detsvaret att san-
nolikt dröja innan de kan använda modern teknik, eftersom antaletatt
frekvenser begränsat knappastoch kan ändras innan flertaletär av
tittarna har mottagningsmöjlighet för den tekniken.nya

I framtidens multimediavärld, träda in i deär väg attsom
europeiska hemmen, har dagens olika AV-industrier gått samman:
film och TV producerar dataindustrin manipulerar dem,program,
telekommunikationerna distribuerar dem och elektronikindustrin tar
fram kontrollerarDen dessa industrier, och dess-apparaterna. som

andra medier tidningar och fårreklamföretag,utom avgöran-ettsom
inflytande människorsde vardag. För visa storleksordningenöver att
de det handlar kan exempel enligt tid-nämnas attav summor om som

skriften Screen Finance årbetalade euopeiska tittare 1992 20över
miljarder kronor för betal-TV. Idag tycks endast amerikanska och
japanska företag kunna finna tillräckliga för de investeringarresurser

blivit nödvändiga. finnsDet dock del intressenter i Ostasien,som en
Australien, Frankrike ocksåEngland, och Tyskland med iärsom
spelet.
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möjligheter kommerteknikensMänniskornas livsvillkor och att
förfrämst Väst-gäller idaggenomgå väsentliga förändringar. Detta

ellermed olikaharSamtidigtNordamerika.ochJapan mereuropa,
fråninte minst USA,metoder privata intressentermindre legala

Öst-åren ochiuppstått dede marknaderin senasteträngt nya som
införländeri dessaÖvermättnadförmärksRedanCentraleuropa. en

språk och kultur.traditioner,TV-invasion hotarfilm- och somen
traditionella AV-denförbihunnitintedär harMen ännu merman

förutsättningar.industrins
fortsätt-enbartberör inteKommissionen inlettDen översyn som
utveck-iskallningen MEDIA-programmet stort sett tautan uppav

har tillsattsområdet. Enaudiovisuellahela detlingen expertgrupp
fråge-1994. Genomfebruariunderfram förslag ettför läggaatt

95medlemmarna MEDIAyrkesorganisationer,har olikaformulär av
vidsynpunkterkontaktats förinstitutionerberördadel andraoch en

arbets-interrninisteriellbereds deFrankriketidpunkt. I enavsamma
Kommissionenmaterial kommerPå detta attgrundval avgrupp.

minister-EU-parlamentet ochdiskussionen iförvitbokutarbeta en
rådet.

behandlas iplaner,också, nuvarandeenligtskallVitboken en av
Till dennakonferens i maj.AudiovisuellKommissionen planerad

inbjudas, vilketEU-medlemmarfrån ickekommer även attexperter
GATT.diskussionen efterdelta imöjlighetbl.a. Sverige att omger

hålla två kulturmi-kulturministernden grekiskaSlutligen attavser
halvåretförstaordförandeskap i EU,Greklandsundernistermöten

TV-utveck-film- ochaprilinformellt i slutet1994, ägnatett av
kulturfrågor.allmännaförjuniofficiellt i mittenlingen och ett av

frågan deställa siganledningharbara inom EUInte att omman
till-audiovisuella industrinför deni ärnuvarande insatserna Europa

Få europeiskaframtiden.föranpassaderäckliga eller mötaattens
samordna infor-sökamandatklart politiskthar idag attettprogram

ochkulturskapareoch kunskapmation, för att engageraresurser
marknader, skapaoch därmedi det Europa öppna sam-experter nya

personkontakter. Utvecklingenarbetsmöjligheter och avge nya
samarbetetförskärpa kravenf.n.95 tycksMEDIA snarast attmot

konstruktionsinEURIMAGESmed länderna utanför EU. är genom
kravställerför länderfrivillig fond dessaöppet egnamensom

AUDIOVISU-ihinderekonomiska insatser kan lägga vägen.som
ekonomiska Förhar mandat saknar230 ELLA EUREKA resurser.men
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svenska kulturskapare kunde här finnas intressanta möjligheter till
samarbete. dessa skall såvälFör kunna till krävs dockatt tas vara
samverkan med myndigheter i Sverige med politiska och yrkes-som
verksamma intressenter inom och EU.utom

Redan detta besvärlig uppgift för normal kulturskapare.är en en
därtill kommer reglerna,När för hur kanatt t.ex. programmen

komplettera varandra, vad skall lämnas eller föri ansökansom en
frånansökningstider, skiljer sig varje inom MEDIA 95program

således delprogram, för främst också19 produktionsstöd i vissamen
fall distributionsstöd EURlMAGES och dessutom AUDIOVISUELLA
EUREKA minskar detta naturligtvis effektiviteten existerande in-av
satser.

Vid sidan flertalde europeiska finns dessutom ettom programmen
omfattande stödformer i påEuropa lokal i Bayern eller Nord-t.ex.
rhein-Westfalen i Tyskland, nationell Frankrike och regionalt.ex.

film-nivå nordiskaden och TV-fonden. Enligt delt.ex. en upp-
skattningar ståskulle mellan och miljarder kronor till förfogande5 7
i former årligen. finnsEuropa för olika stöd Bland demav

Öst-fond för Central-exempelvis fransk samarbete med ochen
stårnordiska fonden för samverkan med andraDen öppeneuropa.

länder. kan i Sverige liknande för andraVem besked villkorge om
lokala, nationella eller regionala fonder

Personliga förslag

Det förefaller påidag behövas initiativ i Sverige flera nivåer för att
bättra utnyttja existerande regler och stödprogram:

Ökad kunskap och spridning kunskap fak-denna vadav om som
tiskt finns tillgängligt. Kanske skulle uppgift tilldenna kunna ges

Ökademedia desk vid Filminstitutet. kommer krä-attresurser
för områdetbevaka effektiv service.ochattvas ge en

planering inför2. En diskussionen inom UtredningsarbetetEU. som
inletts inom Kommissionen mycket ambitiöst och det kan finnasär

ifrågasättaanledning hållas.tidtabellen kan Samtidigitatt om
kommer sannolikt del viktiga och andra förändringaren person-

inträffa efter vilket arbetet. Sverige böratt sommaren, pressar
utnyttja de möjligheter erbjuds föra fram synpunkter ochattsom 231
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och förutsättningarindustrins behovförslag audiovisuelladenom
kan skapas i nuvarandekanaler finns ochalla de somgenom

situation.

initiativ. Hit hörnordiskasvenska ochutnyttjandeBättre exem-av
förslag.instiftats norskt Ifilmpris,nordiskapelvis det ettsom

intressanta förut-förefaller detta kunnaperspektiveuropeiskt ge
nordisk produk-uppmärksamhet förökadsättningar för skapaatt

fålåta Filmkontakt NordLikaså möjlighetenförefallertion. att en
och dokumen-nordisk kort-främja och säljaaktiv roll i attmer
initiativ.intressantkulturskapareför svenskatärfilm ettvara

Ökad stödjai Församarbetskontakter Europa.satsning att
exempelvisEUREKAAUDIOVISUELLAnordisk film söker

nordiskaoch defilmfestivalen i Rouennordiskafrämja den
intressevisaNorden kundefilmdagarna i Lübeck. I störreman

såsominitiativ deneuropeiska ländersnordiska ochför andra
detfilmhögskola i Ebeltoft ocheuropeisksatsningendanska en

alternativ till CNN,europeisktskapafranska projektet att ett
Belgien, Finland,Kommissionen,idag främstEuronews, stött av

och Spanien.Frankrike, Italien

den framtidavaddiskussion bland alla intressenterbredEn om
europeiska insatsererbjuder och vilkautvecklingen gemensamma

långt ifrån ochtillräckligakrävas. Dagenskan ärprogramsom
bistå kulturskapama ihelt lämpadeinte heller längresannolikt att

i tid.möjligheternaförstå haoch mötaattatt resurser nog
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Kulturprogram inom EU

Kultursatsningarna inom EU inriktadeär fyra huvudområden.
Inom dessa områden kan företag eller organisationerpersoner, er-
hålla stöd och bidrag för projekt olika slag. I vissa fall har unionenav
valt instifta priser eller utmärkelser föratt ochatt uppmuntra
inspirera medlemsländerna till särskilda kultursatsningar inom vissa
områden.

l Program för bevarandet det europeiskaav
kulturarvet

a Sedan 1983 har gemenskapen delat särskilda bidrag för projektut
med syfte bevara det europeiska kulturarvet i form arkitek-att av

och stadsbyggnad. Syftet medtur är att uppmuntraprogrammen
medlemsländerna bevara och skydda historiska byggnader ochatt
sitt arkitektoriska kulturarv.

Gemenskapen årligenerbjuder samfinansiering renoveringarav
eller konservatorsinsatser inom temaområde.särskilt Bidragett
till projekt denna kan sökas enskilda nationellatypav av personer,
och regionala organisationer eller myndigheter, dessa erhållakan

till 150 000 ECU 350l 000 SEK projekt, högst 25%upp per av
de totala renoveringskonserveringskostnadema.

b Sedan 1983 har pågemenskapen inrådan Europaparlamentetav
bidragit till renovering särskilt värdefulla europeiskaav

historiska platser och sevärdigheter.monument,

c För bevara kulturarvet särskilda insatsergörs föratt utvecklaatt
restaureringskonsten. år erhållerVarje rad internationellten er-
kända institutioner för konservering och restaurering bidrag för

yrkesverksamma och studerande möjlighet vidareut-att attge
veckla sina kunskaper inom ämnet.

Gemenskapend utfärdar stöd och bidrag till konferenser,även se-
minarier, utställningar och andra berör kultur-evenemang som

åtgärderDessa syftar invånarna,de europeiskagöraarvet. att
särskilt de medvetna det kulturarvet.yngre, mer om gemensamma 233
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och läsning2 Böcker

kulturområdet öka sprid-huvudmål inom ärgemenskapensEtt attav
i form detkulturarveteuropeiskadetoch bevarandetningen :vav

ordet.skrivna

förfittaresbeskrivningställt överKommissionen hara ensamman
medlemsländema.situation irättsligasociala ochoch översättares

utvecklingen iupphovsrättsligadeninformeraSyftet är att om
innehåller t:ll för-adresserSammanställningen ävenländer.olika

verksamma.organisationer för litterärtlag och

för skapaingår också insatserdetta gemensamtb I att ettprogram
litteraturområdet.inomsammanställningarför statistiskasystem

Översättarpris.ochLitteratur-år EuropeiskautdelasVarjec

utbildningstipendier förKommissionenutdelar1983d Sedan av
utbildningsinstitutionererhåller femnärvarandeFöröversättare.

dettastöd under program.

och spelarmedvetenhetökadbidrar tilloch läsningBöckere sam-
europeiskadetkunskapspridaroll iväsentligtidigt att omen

kam-därförGemenskapen harkulturinnehållets bredd. startat en
kampanjen skalleuropeiskaläsning. Denböcker ochpanj om

perspektiv.europeiskmedkampanjernationellakomplettera ett

ekonomiskt stöd till över-finnsf EUInom även som gerprogram
Översättningar frånverkskönlitteratur.modernsättning avav

förspråkområden prioriteras. Programmet öppetsmå är även
tillanslutnaunionen defrån utanförländer äröversättare om
förEuroparådet. totala budgetenDeninomKulturkonventionen

SEK8,900 000miljon ECU caöversättningsbidragen är enca
ca200 000 ECUårligen utbetalasfemårsperiod,under caen

projekt.till 551,750 000 SEK ca

Kaleidoscope3 programmet

kultursamarbete och konst-Kaleidoscope uppmuntrarprogrammet
fästa uppmärksam-ansågs lämpligt förnärlig kreativitet. Namnet att

förmångfald. Inompåhet programmetprogrammets gavsramen
verksamhetsåretSedan1991-1992.under200stöd till över program234
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1993 har koncentrerats kring vissa insatser särskiltprogrammet som
uppmärksammar kultursamarbete.

Kaleidoscope förär projektäven öppet innefattarprogrammet som
Östeuropa.deltagare från Central- och Inom Kaleidoscope inriktas

insatserna på delprogram:tre

a Kulturevenemang med syfte stöda spridningen nyskapandeatt av
konstnärlig verksamhet och kunskap det europeiska kultur-om
arvet.
Stöd inom kan bådesökas enskilda artister ochprogrammet av

Huvudsakligenarrangörer stöds medav evenemang. arrangemang
europeisk perspektiv, med medverkande från minstett med-tre

lemsländer utgårstöd till festivaler, tävlingar, utställ-mässor,
ningar Stödet uppgår till 30 000 ECU 270 000 SEKm.m. max

projekt, fårvilket inte överskrida 25 % projektets totalaper av
kostnad.

b Stöd till konstnärligt och kulturellt nyskapandeuppmuntran av
insatser för artister och andra kulturellt verksamma. Stödgenom

till verksamhet rörlighet kulturellt verk-uppmuntrarges som av
och möjliggör dessas deltagande i avanceradesamma personer

kurser, seminarier, workshops med europeiskt perspek-ettm.m.
tiv. Enskilda konstnärer erhållakan stipendier från 750-5 000
ECU ca 000-45 0007 SEK deltagare. Organisationer kanper

erhålla stöd högst 000även 10 ECU 89 000 SEKom .
c Inom för Kaleidoscope stöd tillävenprogrammetramen ges pro-

jekt främja ökat kultursamarbete och kultur-att ettsom avser
utbyte, bidrag till nätverk inom alla delar kulturlivet.genom av

utgår bådeStöd till etablerade och nybildade förnätverk
kultursamarbete. Det maximala beloppet erhållaskan ärsom
50 000 ECU ca 450 000 fårSEK, vilket inte överstiga 30 % av
den totala kostnaden för projektet.

Kulturmånad4 Kulturhuvudstad och

förInom gemenskapens åretskulturprogram Euro-ävenutsesramen
peiska Kulturhuvudstad. Syftet med projektet startade 1985 är attsom
skapa förutsättningar för medlemsstaternas invånare komma när-att
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utanför gemenskapen1996 kan städervarandra. Efter ävenmare
Kulturhuvudstad 1998.fråga. tilli Stockholm harkomma utsetts

europeiskainstiftades 1992, DenförsöksprojektSom ävenett
till värdstad underKulturmånaden, innebär stadvilket att utsesen

månad.en

utmärkelserPriser och5

1987 EG, detinstiftadesmodern arkitekturEuropapriset för av
Europarådet der Rohe Founda-och Miesparlamentet,europeiska van

betydelsen modernkulturellalyfta fram dention. Syftet är att av
europeiska städerna.betydelse för deoch dessarkitektur

Orkestrar6 Europeiska

riktar sig tillrad projektfinnsBland kulturprogrammen även somen
främjaintressen ochutvecklaSyftetungdomar. är att gemensamma

från olika länder.bland ungdomarsamhörigheten
sammanför ungdomarUnionens ungdomsorkesterEuropeiskaDen

140 musikersamlarfrån gemenskapen. Orkestemolika delar somav
år frånoch 23 alla000 kandidater mellan 14årligen bland 4väljs ut

medlemsländerna.12
grundades 1985 underbarockorkesterEuropeiska UnionensDen

20 musikerMusikåret. Orkestern samlarEuropeiskadet över unga
sedan delta i internationellår får i kurser ochvarje delta ensom

Europeisk ungdomskör. Den Europe-finnsturné. Sedan 1988 även en
erhållit för1991, och har stödgrundadesiska kammarorkestern

utgår till EuropeiskLatinamerika. Stödochturnéer i ävenJapan en
1983.poesifestival sedan

Expertmöten7

med-samarbete medKommissionen1991 har näraSedan ettstartat
frånde sammankallarbl.a. innebärvilketlemsstaterna experteratt

särskilda problem inomför diskuterahåll tillolika i Europa möten att
hållits angående konserveringSådanakulturområdet. har bl.a.möten
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och bevarande fråganoch sponsorinsatser inom kultur-av papper om
området.

8 MEDIA 95

MEDIA 95 startade 1986 och hade ursprungligen 14 delprogram.
Syftet stärka den europeiska film- och TV-produktionenattvar

olika slags stödfonder och utbildningsinsatser, etable-genom genom
randet samarbetsformer och nätverk och skapaav nya attgenom nya
marknader för europeisk film i Europa.

MEDIA 95 har under 1993 400 miljoner svenska kronor till sittca
förfogande. bestårProgrammet 20 olika under hu-av program sex
vudrubriker.

yrkesutbildning-
förbättring produktionsvillkorenav-
distributionsstöd
biografstöd
stöd till arkiv och filmrestaureringI
stöd till filmT V finansiering

I majoritet handlar det stöd i form för-en av programmen om av
delaktiga lån återbetalningsskyldighet.med De kurser som arrangeras

avgiftsbelagda.är Vanligtvis maximalt 50 % isatsar ettprogrammen
projekt, kostnaderna måste täckas Ca 75 %resten sätt.annatav av
medlen används till distribution och förbättring produktionsvill-av
koren.

9 Biblioteksprogram

Det finns åtminstone projekt14 inom för bibliotekspro-EU:sramen
I EU-sammanhang betraktas biblioteken del infor-gram. som en av

mationsmarknaden, och till övervägande del inriktadeärprogrammen
på sprida kunskap förteknik utvecklaatt attom ny en gemensam
informationsteknologisk marknad.

237





Bilaga 4

Redigerat referat kommitténs paneldebatt denav
1993-1 1-25 anordnad i anslutning till besöksforum,

Alvsjömässan

Ordförande: Stig Strömholm

Deltagare i panelen: Utrikeskorrespondent Kjell Albin Abra-
hamson, Sveriges Radio, Direktör Jan Brännström, Styrelsen för
Sverigebilden, Informationschef Peter Forssman, SAS, Teaterchef
Ingrid Kyrö, Kronobergs Teatern, Direktör Per-Johan Orrby, Next
Stop Sweden, direktör Sörbom,Per Svenska institutet.

Referatet kraftigt avkortat, inläggen har redigerats.är Alla inlägg
ingår heller i detta referat. Det inte möjligt i alla fallattvar ange

åsikternaframförde i den efterföljande debatten.vem som
Ordföranden Stig Strömholm hälsade deltagarna välkomna och

konstaterade syftet med debatten fåkommittén önskadeatt attvar
och bredast möjliga informationstörsta kulturturism... Den storaom

uppgiften för utredningen undersöka och hurär de svenskaatt om
kulturvärdena, kulturarvet, i form byggnader, ochmonumentav

ocksåsevärdheter olika slag i form samlingar ochav men av som
naturlandskap tillvara i och för turismen.tas

inom införståddaVi utredningen med detär gjorts delatt en
undersökningar kommuners, organisationers och privataävenom
initiativ det gäller utnyttja kulturarvet för turism någonnär att men
systematisk studie finns inte. Därmed lämnar jag ordet vårtill förste
inledare.

Kjell Albin Abrahamson: Vad jag förstårinte varför hela kul-är
måsteturlivet ligga i ofas. gångDen enda riktiga vi utviladeärsom l

och receptiva det under dåOch justär kulturensemestern. tar j
semester.

påborJag utanför Ystad, där finns Ystadsoperan.straxsommaren
dundrande svårtDet succé väldigt fåoch biljetterär till. Näratten

få någonjag inte lyckas biljett till Ystadsoperan, så åker jag hematt
till mitt Jämtland för något hembygdsspel, vi väldigtäratt se som
duktiga ihemma republiken. Arnljot de äldsta hem-är ett av-
bygdsspelen i Sverige.
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föreställningarna.svårt få till Detbiljetteralltid likaMen det är att
övertygadjagändras, eftersommåste naturligtvis ärhär attom

vår kultur.vårt för deltill landsöker sigmänniskor att ta av
Östeuropa och detmedliv sysslatmitti helaJag har varsomvuxna

påminna finnsdetvill därförSovjetunionen. Jag att en enormom
Östeuropa ii ochbörjar nämligendär. Detkulturturisterpotential av

turistarmedelklassframSovjetunionengamla växadet somen
många kanske 300människor,väldigtsigutomlands. Det rör om

imiljoner människorimperiet, 150gamlai detmänniskormiljoner
Östeuropa. språk spriddadeslaviskaFaktisktgamla ärdet mest

europeiska folken talardet37 %helaspråken i hela Europa, av
förstårspråk såslaviskttalarspråk, ochslaviska när ett manman

språk...också slavisktett annat
någraslå sakerfastvärde ifinnsDetErik Brännström:Jan ett att som

idag 513utredningssammanhang. Det ärsärskilt dettaiväsentliga,är
Sverigebilden, fickförStyrelsenmyndigheten,lilladensedandagar

regleringsbrev förfrån regeringen imiljonerna100 attde första ett
biståi utlandet ochSverigeinformationspridandebidra till omav

insatser kommermarknadsförandeexportfrämjandesådanamed som
tillgodo.turist-branschendå främstochnäringslivsvenskt

uppgiftfullgöra sinskaSverigebildenförStyrelsen attgenom upp-
vårt uppdragutlandet. Imarknadsför Sverige itjänsterhandla som
det turist-möjligt skautsträckningså göraingår vi i stor avatt som

Stopmarknadsföringsbolag Nextbranschens eget gemensamma
Sweden.

i sambanduppgift riksdagenfått tillkommandeVi har även aven
ocksåbudgetåret. Vi skahärför detbudgetpropositionenmed ansvara

investeringsland.utomlandsSverigepresentationenför somav
opinion-genomfördesupphandlinggjorde dennaviInnan storen

årpå viktiga marknaderna. FördeSverigeattitydundersökning ettom
ofiundersökningen Imagesvi resultatenpresenterade avsen,

gjordes med elvatusenkundmätningendenSweden dvs. stora som
länder.europeiskai tiomedborgare

fram.vårt land kommer IschablonbilderkändaantalEtt sam-av
attrak-vår har den högstadet sigvisarmanfattningen naturatt

tillturistbesökaren Sverige.europeiska tänktaför dentionskraften
undersökningen,överraskning den häri näm-det finnsMen storen

attraktivt svenskarna.det ärligen är näst mestatt som
240
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ocksåDet såär kan lite vårt land. Ju längre söderutatt man om
kommer, så kunskapen vårt land och denavtar är sämstman närom

vi kommer ned till Italien det sydligasteär undersökta landet.som
Vart och de här länderna redovisas iett A-4 därpärmav en egen

kan igenom och konstatera vad varje land har för uppfattningman
såDet det inteär bildär Sverige mängdattom oss. utanen av en

bilder Sverige. Kunskapen varierar, den i Finlandär störstav om oss
och Norge. Därutöver kan tvåpoängteras i länder,näratt man
Finland och Storbritannien, uttalar intresse för Sverige resmål,som
så står svensk kultur, svensk historisk tradition mycket högt. I Finland
står det högst motiv för komma vårttill land förutomattupp som

och familjerelation.vän-
Finland och Storbritannien i den här undersökningenär de två

länder där klart kan möjligheter för exploatera svenskattman se
kultur för internationell turism.

SverigebildenFör vidare begrepp, har vi själva funnit femsom
viktiga profilområden. förstaDet Sverige Internationellaär Före-
tagarlandet, det Turistresmåletandra Sverige,är det tredje Kultur-
landet Sverige, det fjärde Idrottsnationen Sverige, slutligen Nobel-
Sverige.

Peter Forssman: Jag harjobbat i flyg- och resebranschen ganska länge
och i de sammanhangen har jag kommit i kontakt fråganmed hur ska
vi få folk till Sverige. Vad det attraktivtär i Sverigeäratt resa som
Jag har lyckade försök, och mindre lyckade försök väcka in-sett att

hos omvärlden till det här landet.tresse att resa
påverkarMan omvärlden i det här sammanhanget med infor-mer

mation, kommunikation olika slag, reklam, allmänav mer mera
information detMen ungefär stårär bredvid tättosv. som om man en
trafikerad brusDet hör helamotorväg. är tiden. Brusetett som man
kommer alla de olika enskilda bilarna kör, förav mot-som men

blir det bara kompakt brus. Hur ska i det marknads-tagaren ett man
frånbruset uppfatta signalen den lilla bilen Sverige måsteVi jobba

för få hit folk.attmera
Jag personligen stolt de kulturella värden Sverigeär över som

såNär jag har utnyttjar jag varje tillfällegäster, tillrepresenterar. att
någotvisa stårdet kulturella Sverige för. Det faktiskt alltidärav som

väldigt uppskattat.
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sådet inte lättsammanhangi delvälbekant ärdet attNu är att en
vinstdrivanderesesynpunkter,synpunkter,kommersiellakombinera

gårgår. ganska bra. Jag hardet Detkulturinsatser,medföretag men
kulturella institu-med desammanhangi del störresamarbetat en

National-medstimulerande samarbetehaft väldigtVi hartionerna.
frånsett glädjenglädje,migförDet attextra avt envarmuseum ex.

dem.för titta Förfolkmycketdet komutställningarna, attattse
och och njutakommafolk skasyfte, jag villmig det härär attett se

motsatsförhållande tillstår iinteDetvi hardet presentera.attav
utmaningdendärför myckethoppasvårdande det har. Jagav

någontingochbli,det gäller görahar attnär attatt av vara,som
kulturhuvudstad 1998.

kultursam-sammanhang,också ivarit med ettharJag annatett
Water-festival.Stockholmåt, berömdafnyser denflestademanhang

måste börjaVivi gjorde.varför la denska berättaJag somupp
så viinstitution skadetvi planteratfå folk.hit Närmed somatt nu

såna kanskeobjektkvalitén ochhöjasuccessivt även presentera som
första festivalen.i denbesökaremiljonerlockatinte hade ett par

Kiviks-marknad,sigfått stämpelharVattenfestivalen mensomomen
halvochmedelså organisationensatsadeårets festivali tre enegnaav

tycker detOch jag ärkulturella inslag.på seriösa attmiljon enmera
samspel med deinågon önskar,Jaglika bra väg att annan.som

folk.hitdet kommertillinstitutionerna,kulturella attse
regionteaterKronobergsteaternchef för ärJagIngrid Kyrö: är som

MinVäxjö kommun.ochBlekinge länochbåde länKronobergsför
intresse-finnas kulturdet skanaturligtvisgrundinställning är att som

in-bor,där demänniskor ärkulturutbud intresserarEtt somrar.
kulturendärtill de platserturister kommerockså förtressant som

finns.
ocksåVi harfår fritid.svenskarna störresjälvklartDet är enatt en

påkanske upplevakoppla loss,möjlighet attattstörre sommaren
bara konsumera.och intesätt,ett annat

och Teater-utredning TeatergjortRiksrevisionsverket har omen
storstads-säljs iteaterbiljetterfyraframgår detbesök. Där treatt av

medtorftigtganskadetdå räknalätt ärkanområdena. Man attut
i Sverige.spelperiodenordinariedenunderteaterbesöken, runt om

såkultur kankontinuerligverkligen. FörmigbekymrarDetta utan en
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vi inte heller manifestera kulturens budskap i den festivaler,typ av
vi justpratarsom om nu.

fårJag rädd för vi festivalkulturär enbart, vilket äratt en en
utarmning det kulturutbud finns året. Men, jag inserrestenav som av
också jag svår kultursektor, nämligen ochatt representerar teateren
talteatern i första hand. Vi måste följa med i utvecklingen och hurse
vi kan intressera bredare publik.en

Jag samordning med andra institutioner, med andraatttror genom
företeelser kan det bli förstärkning det kulturturistiska intresset.en av

Jag kan speciellt frånexempel det län där jag befinner mig,ettge
ÄlmhultsKronobergs län. I kommun föddes Linné i början 1700-

talet. Där finns stiftelse vill utnyttja Linné för manifesteraatten som
Älmhult.sin bygd och locka turister till

Länsstyrelsen har halv miljon, ocksåharsatsat satsaten man pengar
från kommunen och IKEA. Man har skapat projekt i delar;ett tre en

avidennavetenskaplig belysning del Småland, både kulturgeogra-av
fiskt och naturgeograñskt, och här har kopplat in Lunds Univer-man
sitet, ocksåoch Lantbruksuniversitetet.

alltsåForskningen ska öka kunskapen, ska föras tillutsom sen
människorna i kommunen, hemmapubliken. Och där har före-man

målgrupp, via folkbildningen sprids kunskapen.tagen som
Sen har den turistiska delen där Kronobergsteatern kommer inman

och ska marknadsföra bilden Linné-bygden, vilket ska påskesom av
olika med olika turistsatsningar.sätt, Teatern del detta. Viär en av

tvåhar kontakt författaremed skriver Linné från olikasom om per-
spektiv. En skriver Linné ålderssin höst och belyser Linnéom en

Älmhultsbygden.får alltsåbarn. Vi totalitet för Densom storaen
bådesatsningen kunskapsmässig, vetenskapligär och turistisk.som

Och påjag tycker det något visar hur kan förankrasättatt man
kulturturismen i sammanhang, jag tycker viktigt.ett ärsom

Vad jag tycker oroväckande det jippo-artadeär är festival-mera
tänkandet inte alltid förankrat i den bygd befinner sigärsom man

Johan Orrby: tänktePer Jag visa bilder stund. Men jagupp om en
ocksåkänner behov berätta lite vilka vi Next Stopär. Swedenett att
ni har hört privat företag ska levaär intäkter frånettsom som

uppdragsgivare, det finns tvåoch idag uppdragsgivare,grupper av
det dvs. Styrelsen för Sverigebildenär upphand-staten, görena som
ling marknadsföringstjänster Jan Brännström har berättatutav som
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från styrelsens sidapreciserasköperTjänsterna somman av ossom.
Sverige.turisten tilllockaregentligenundersökt vad det ärhar som

näringen.utanför det Detärfinns detSen staten,storannan gruppen
eller flerakan kommuner,näringsidkare, detprivataär envara

sitt förfogande.tillha skattepengarsammanslutningar kansom
viframföralltförmycket Jag närkanKulturen attgöra troross.

kulturen drag-så jag det ärnärturismen, äratttrorpratar somom
vårt resande, vi undantarmycket delplåstret till stor resoromaven

lite längre bortbeger sigliknande. Omochtill sommarstugor man
förhållandet förändrasdå jagutanför riket, till Europa,dvs. atttror

mångtdet iundersökningarna,då vi de härochsmula attavseren
förhuvudargumentetstorslagna ärdenoch mycket attär naturen som

fåturister ochlocka hitskaSverige.till Menska manomresaman
så måstetillbaks,och kommatrivas,turister ett annat ut-att man ge

då stå, finnskulturen. Detskulle viOchbud bara utanän naturen. var
detta.rad exempelen

vimarknadsföring har.såna i denmånga inslagfinnsDet som
sommarland, nöjes-det barapromotionmaterialvårt ärHur ut,ser

någonfinnseller detfolkparkskultur,parker, den annantypen av
ibilder kulturenfinnsvår propaganda Detikultur ettgott om

vad kallarnågra exempelförst enklaperspektiv,bredare man
Kräftkalas, andrasvenska traditionerna.devardagskulturen, typer

vi berättarmed i alltfinnsLucia närmattraditioner, nästan omutav
vårt kulturlandskap. Detexempelvarför inteSverige, eller ett

Stockholm.här iockså saker, Wasamuseetandrafinns t.ex.
lockar turister,naturligtvis,ocksåfinns t.ex.Det somevenemang,

påexempelmusikfestivaler. Vi harandraochvid SiljanMusik
ellerDrottningholms TeaternNationalmuseum,finkulturen som

Operan.

mångafinnskultur. DetdefinieratinteharViSörbom: ännuPer
vid det. Vad detfaktiskt litesnuddade ärOrrbydefinitioner.möjliga

dethar känslalite,graderadekultur l-lan attär varen avmansom
och OperanNationalmuseumochMusik vid Siljanmedhärdetfinare

med Midsommardet härmatkultur ochkräftor. Det ärätaän att
ändå.lite kulturkanskeslabbigt.lite Det ärbrukar vara

finns full-Sommarland. Detexempel du nämndeLåt ettta ettoss -
EuroDisney.nämligenutanför Parissommarlandgigantisktkomligt

filosofernaså franskadet deinvigasdet vägNär att en avvarvar
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Detta EuroDisney kulturellt Tjernobyl.är förstårManettsom sa
precis vad han menade; såghan den smittningseffekten hela det
traditionella franska kulturlivet den här förfärliga amerikanskaav
smittan och allt vad den skulle innebära. Nu detta i föroch sig litevar
problematiskt därför de har besökt Disneyworld i Orlando.att som

där finns det kunskapselement och tillvet att och med kul-en massa
turelement, vi ställer högaäven krav.om

Så vad egentligen kulturturismär Jag tyckte de inledandenog
orden utnyttja kulturarvet för turismen bra beskriv-attom var en
ning. Det det det handlar och det dåär dessutom bredom, ger oss en
form kulturturism.av

Därför tycker jag vad erbjuds turist-att om man ser som som
objekt, besöker olika delarnär Sverige, så det i alla fallärman av
någon form kulturella inslag. ifrånAllt gå och tittaattav museer

stillastående saker, till besöka Bergslagens Ekomuseum. Detatt är
gigantisk anläggning, dvs. besöker antal stationer haren ettman som

med Bergslagens historia Det blir formgöra. kultur-att natur-en av
besökerturism, Engelsbergsbygdennär där hur hyttaman man ser en

såg på 1600-talet, det kallar jag för kulturturism. Ibland kallasut
detta upplevelseturism utomlands. De har kommit långtsärskiltsom

engelsmännen.är

Stig Strömholm: fåttharDärmed åtminstonerundaen som en
punkt har skapat ganska klar uppfattning från vilken vinkelatten om,

sådet, spelar kulturenän betydande roll för turismen ochman ser en
den kan kanske detgöra ännu mer.
Peter Forssman: skämtasDet lite det drivs mångaattgrann om
aktiviteter det här slaget, en sin vatten-festival och jagav var egen
förstår får risk bara jippo-betona det här. Menatt vad detattman en
handlar skapa möjligheterär för flera få de häratt attom upp-
levelsema. faktisktAtt skapa förutsättningar för kontinuerliga kultur-
arbeten fortsätta, finnshär försörjningsaspekt. Man denatt härgören

aktiviteter för mångavill ska få uppleva det ochtypen att attav man
för skall tjäna det hela. De skaatt användasman pengar pengarna
för rulla vidare. Jag vill understryka de kommersiellaatt intressenatt

jag samspelgärna och jag ingetrepresenterar ettsom ser motsats-ser
förhållande på något sätt, tvärtom.

Inger iKyrö: Jag vill detta auditorium utvärdera detta lite Vadgrann.
kan kräva den kultur 245man representeras teatrar,av som av museer
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förhållandedem ikrävai landet Vad kanfinns runt man avomsom
liknande.festivaler och Jagi relation till ärtill turismen. Detta sagt

tradition ietablerasbörjarfestivalkulturennågot kritisk till somsom
ihåg kostarmåste kulturlandet. kommaMandet här att pengar.

såför detkulturyttring bl.a.kostnadskrävande ärattTeatern är en
produktionen.inblandade imånga människor

inom turis-för trenderväldigt känsligaVifrån .caemInlägg är
den allraanledning diskuterahaftvi har senaste utav tren-attmen...

mellan 10-20 %ökarupplevelseturismen,turismen,der inom som
utgår ifrån och kulturvärldenturismår. Detta är natursomenper

förstå ochmänniskorockså syftehar attattattsomsommen
så vårdetkulturvärdena...och ärbevaraoch attskydda natur om nu
oerhördadel denblikommervardagskultur, utavatt en

dåvadexpanderingen, gör man
påkommeralltså rad producenterVi ska att tanotera att varaen

våra inkommandeattraktivt förokänt,vårt vardagsliv, är äratt som
dagför turisten. EnintressantSkogshuggaremeddag ärturister. En

i världenupplevelse. Runtoerhört intressantrenskiljngmed är omen
denturismformentvekan den här ärså det mestär utan somav

siginte lärrisker,oerhördafinnsexpanderande. Här manom
okändaVi harmissbruka.bruka ochmellanskillnaden storaatt resur-

nyttja dem.kanområdet, gäller baradet rätthärdet attser
viktigareskulle kunnaKulturen ännufrån salen:Inlägg vara en
då lång-behöverkulturenvad den Menturismenför är.faktor än

Mångalångsiktigheten.medför dettavillsiktighet. Jag propagera
kulturaktiviteter få hitOm vi skakortsiktigt idag.väldigtagerar

långtståskall imåste detvi vadturistereuropeiska programmetveta
så viktigtfaller det. Detdetinte besked ärOch kanförväg.i ge om

ochkommunal budgetstatlig ochmed det itillrättavi kommeratt
planering.

så orolig för detinte skaockså understrykavillJag att varaman
festivalort. MedtillGotlandVi villfestivaler.med görahär en

unikdet häro.dyl. Vipoesifestival, ärorgelvecka,Scheja, vet att en
inte känner till. Dedevår gotlänska kulturförmöjlighet somegen

våravi demochfestival, konsumentertillkommer är gerensom
vårförafår möjligheterVi unikaoch att utteatrar museer.egna

hand i hand,Därför börvårautanför gränser.kultur manegna
kultur. Seochfestival resurs.varann som en246
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Stig Strämholm: Två problem fram här mycket klargöran-togs ett
de Den det finnssätt. slagsär spänning mellan detatt ettena per-

och det kortlivade. Det kan nyttigt för utredningenmanenta attvara
vi drar uppmärksamheten till den problem. Dettypen permanentaav
och det måsteevengemangsbetonade samverka lyckligt Detsätt.ett
andra gäller framförhållningen, oerhört viktig. Ska detär händasom
något på måste broschyrerna ligga klara och välgjorda, heltsomrarna
språkligt korrekta, månadi oktober året före. Kommer de i maj,

dåstencilerade, kan glömma dem, de inte värdaär portot.man

Per Sörbom: I anknytning till sådetta, vill jag vår erfarenhetsäga att
från Svenska institutet vid kulturutbyteär det oerhörtäratt vä-ett

långtsentligt ligga framme. I Tyskland ska minstatt t ex man vara
år2 förväg.i finnsDet ingen möjlighet byta utställning medatt etten

i Berlin eller årsDresden inte har 2-3 planerings-museum om man
kalender. förDetsamma gäller. musikaliska gästspel.

Stig frågaStrömholm: En jag skulle vilja ställa gäller detsom om
finns något etablerat samarbete mellan festivaler och lokalt organi-
serade ibland anordningar Finnsäven detpermanentaevenemang,

på länsnivåsamarbete såeller mellan kommuner, kan tänkaatt man
sig hjälps med lägga rutt för turister medatt attman upp en en
viss På hållinriktning sina jag det faktiskt etablerasvet att
samverkan därför den samlade effekten blir bättre dåatt attav man
får turist planerar sin Man kan tänka sig fårturistatten som resa. en
information vad händer i Skåne och därefter i Småland. Hanom som
kan planera sin dåbättre. Men gäller det hjälperattresa man varann.
Jag tycker det ganska intressant, finnasär det borde förutsättningar
till samverkan.

Kent Johansson, ordförande i Teaterutredningen Jag tänkte helt
enkelt två frågor,ställa jag skulle vilja panelen utvecklade.attsom

Vi ökad kulturturism och internationellt kulturutbytepratar om en
dåoch frågamin vad innebär dettaär ökade utbyte, vad betyder-

kulturturism Innebär det de idag har möjlighet frånatt attsom resa
Sverige deoch kommer till Sverige de kommeratt attsom resa mer,
eller innebär det ytterligare fler människor kommer ha den häratt att
möjligheten. Vilka de här människorna Vilkaär de svenskarärnya

ska delta i internationellt kulturutbyte.ettsom
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får bli möjlighet förinte barainternationella utbytetökadeDet en
fåmåste kulturutbytet folkligtVilokalen.sitter i den häross som

åstadkommer vi detförankrat. Hur
synpunkter lämpligafråga panelen vilkatillMin andra är är era

den vardagligakombinationerellergränsdragningar mellan, av,
festival. Oftast handlarvi kallardetkulturverksamheten och som

Öland, innebär vi säljer detpaketering. Begreppetfestivaler attom
kombinationturist detför deninternationellt, ärär ettavensommen

hembygdsförening i samarbe-småantal kulturarrangemang t av enex
hundratalsOftast festivalnågot studieförbund.med är arrange-te en

mang.
Författarförbund.Sverigesordförande iCurman,Peter

vill jag vi i För-Gotlandkultur sägatalasNär här attom
förGotlands intresse kontaktgladaverkligenfattarförbundet överär

Östersjön. något årförgenomförde sedanVivåramed runtgrannar
Östersjön frånförfattare tio ländermed tiokryssning runtstoren

kulturpolitiken. Vi kompolitik, ochlitteratur,diskussionermed om
kryssningen kom idénresultatGotland ochtill slut till ett omavsom

Påförfattar- ochprojekt: översättarcentrum.ettgemensamtett
på i samarbete med författar-framdet Önrekordtid har växt

kommunen och hög-landshövdingen,ochlänsstyrelsenförbundet,
förkulturen har justkraftdenhär visarskolan. Det att upp-som

kulturen drar tillvisar hurverksamheter. Detför andramuntra oss
människor.sig nya

uppstårnågot kulturdiskutera, närdettaJag är attattatttror
människor och mellanmellan olikamänniskor l män-möts. möten

någontinglära sig och det kanfrån kanolika kulturerniskor man
med vattenfestivalen,fascinerandespännande saker. Dethända som

mellan människorna.aktiviteternainte mötenadiskuterats, är utan
från håll.olikamänniskorgenerationer,Mellan

något märklig,Frågan kulturturismfrån salen: ärInlägg att resaom
stårnågra Kulturtjänstemännenproblem:finnsberikande. Men detär

kommersiella villkoren.frågande inför de Ettallmänhet ganskai
inte beredd betalakonsumentenkommersiellt villkor ärär attatt mer

följer ingårmindre. detkostar, helst Avför vad delarnapaketet än att
måste på någotellerdet rabatterasmuseibesök i paket sättannatettett

så kan lägre pris helaskapas arrangören ettattett utrymme. ge
villtill han haOmpaketet. researrangör tar ett museumen gruppen248
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lägre pris för medlemmar de betaltän för sig, bl.a.gruppens om var
för få för sina kostnader.att ett utrymme

Kjell Albin Abrahamson: Kent Johansson frågade efter syftet med
kulturturismen. Syftet med kulturturismen måste ändåväl viattvara
ska lära känna varandra bättre. Vi ska, Ingrid inne på, intesom var
bara konsumera kultur, uppleva kultur. Syftet måsteutan attvara
vi ska bli bättre låtermänniskor. såDet patetiskt, 1900-talet harmen
ställt såtill med vansinnigt mycket elände. Eländet inte slutär ännu.
Kriget i FrånBosnien. Malmö till Sarajevo kortaredetärrasar väg

från Malmö till Kiruna.än
måsteSyftet därför just vi ska lära känna vi skaattvara varann,

respektera varandra, vi ska tillvara varandras kulturer. Vi skata göra
det för vi ska bli bättre människor helt enkelt...att

Stig Strömholm: Får återigenjag Kent frågaJohanssons hurta upp
nåska folklighet och bredd. Det ingenär tvekan detman ärattom

svårt. På den högre utbildningens område där lagt mycketman ner
möda har ju, statistiken visar, inte lyckats särskilt bra. Denman som
sociala rekryteringsbilden till universitet och högskolor förvånans-är

oförändrad energiska åtgärder.värt trots
Jag det mångsidighet,ärtror att kanattgenom gynna som man

uppnå bredd. Det inteär för det finns ingen möjlig-att styra,genom
het hitta så alla trivs. Erfarenhetenrätt visaratt privata initiativatt att

nårallt ofta bättre därför flexibel.trots äratt man mer
August Boj, Länsmuseerna. Vi har fört debatt de kultur-en om
turistiska frågorna under minst år10 och det någotinteär nytt som
kommer fram. Det finns sak jag tycker viktig ochär jagen som som
hoppas den här utredningen kommer påverkakunnaatt och detatt är
den politiska helhetssynen lokalt, regionalt och centralt.

Ta till exempel kommun på turism, den kan mycketsatsaren som
väl samtidigt skära bidragen till kulturomrâdet, påtänkautan attner
bieffekterna på turismen. Eller titta på regionalt dessett museum,
uppgift i första hand vända sig tillär länets innevånare. Dettaatt upp-
drag bidrar inte till till basutställningarna finns tillatt att översattase

språk.andra Och centralt exempel: Det finns möjligheter förett stora
Svenska fåinstitutet besöksströmmarstörre till Sverigeatt attgenom
de förmedlar kunskap hur kommer till Sverige, och hurom man man
kan del de samlingar visar exempelta utomlands.av som man
Informera i samband med utställningarna utomlands. 249
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fårinteviktigtjag tycker ärVadfrån salen: är ettInlägg att sam-
marknadsför.vi Förkosmetika,används närkulturenhälle där som

broschyrer,Gotland i allaanvändes kulturenår sedan,några man
innehöllbroschyrenbildalltid teater,ett menentog museum,en

badstranden.till An-kommaskullehurupplysningarbara manom
uppleva det.möjlighetdet finnasbilderna skade attvänder enman
och deltagarnapanelentackainledningsvisvillStrömholm: JagStig

så marknads-Vireflektion.sista ärskafrån Jagsalen. göra nuen
vill salu-vimarknadsföra detvi skahurvi lärorienterade, somoss
något,vill bjuda ärskälet tillmänskligheten. Men uthålla till att man

kundorienteringdenslår migdetOchfull detta. att somäratt avman
område: Försäljarnasallvarligtmycketmankerarbehövs egenett

behövsformelnså förstadendetenkelhetallutbildning. I är att som
något den själva.visvensk kultur,marknadsföra är vetför att omatt

sevärdheterlokalamycket elementärtganskadetFaktum ärär omatt
sig själv-skaffarsvenskarnaokänt. Att etthistorialokal äreller som

för-den kulturenkultur,harlandetfår insikt iochförtroende att en
förutsättningviktigdetintressant, ärochstuderastjänar enatt vara

framgång.för

250
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Nulägesbeskrivning, Vallonbruksområdet

Utdrag Utvecklingsplan för besöksnäringen iur
Vallonbruksområdet R Lönnäng, Uppsala Turist-
Kongress AB 1993

Allmänt, förutsättningarna

De norduppländska Vallonbruken helt eller delvis har kvar sinsom
ursprungliga bebyggelse och således definierbara besöksprojekt,som

Östhammarshuvudsakligen belägna inomär och Tierps kommuner.
Omständigheterna, främst tillgången vattenkraft, har gjort bru-att
ken spridda områdebetydandeär avståndenöver mellanett trotsmen
enskilda bruk bildas väl sammanhållen industrihistorisk regionen ge-

vägsystem.bl.a. utvecklat Förhållandet områdetde iett attnom cen-
tralt belägna Dannemoragruvorna nyttjas och därmed länkat sam-

områdetman till bergslag bidrager till förstärka helheten.atten
Genom kvarvarande bruksbebyggelse huvudsakligen tillkommitatt

under period år,80 med början under 1720-talet, finns deten av
många arkitektoniska likheter mellan de olika bruken. Det hindrar
inte de aktuella arkitekturhistoriska perioderna karolinsk,att -
rokoko och gustaviansk framträder tydligt vid jämförelse mellanen-
för tidsperioderna representativa miljöer.

Dannemora hade vid nedläggningen 1991 utgjort centrumgruva
för vallonbruksområdet sedan mitten l400-talet. Genom kvarva-av
rande bebyggelse, tillgängliga dagbrott maskinutrustning och installa-
tioner framgår villkoren för gruvfolkets arbete, bostäder, sociala liv

på åskådligtoch fritid sätt.ett
holländskaDe köpmännens initiativ och Vallonernas utvecklade

teknik och arbete områdetsgrunden förutgör utveckling. Den teknik,
kunskap och kapacitet frånde medförde Vallonien och anpassade till

förhållanden,svenska gjorde den svenska järnproduktionen unik i
världen. stångjämDet producerades i de norduppländska brukensom
ansågs ha de bästa kvalitéer uppnås.kundesom

När Vallonbruken i Norduppland i slutet 1800-talet hade spelatav
sin roll och teknik i andra delar landetut hadeersattes av annan av

området förlorat sin position industriell region i landet. Detsom
fanns ingen beredskap för alternativa verksamheter industriellav
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tillhört brukenjordbruksegendomarskogs- ochkaraktär och som
de flesta fallmed andra bolag. Iinkoopereradesochköptes av-upp

frånbruksbebyggelsen fastig-herrgårdsanläggningama ochstyckades
naturligaanläggningarna dedärmed berövadesochi övrigtheten

underhåll tidigare funnitskontinuerligtförförutsättningarna ge-som
egendomar.tillhörandenom

påverkat det förfall i varierandeförhållande starktharDetta som
år-Norduppland. Underibmksmiljöerdrabbat fleragrad senaste

förfogande förtillsamhällsmedel ställtsbetydandetionden har upp-
rustning.

Österby, och Söderfors, harGimobrukenaktuelladeI tre av
egentligavår finns ingatid. Detutvecklats iindustrimodern egen

och de moderna indus-järnhanteringentidigaremellan densamband
industrikulturen leverårhundraden befästasedantrierna denmen

andra roller.generationer ochvidare i nya
de enskilda bruken ochinomoch samverkanFörmågan till samsyn

vallonbruks-avgörande förkommerbruksorternamellan att vara
besöksmål. Samverkanutvecklasförutsättningarområdets att som

inbördes konkur-sundutåtriktade aktiviteter ochområdet iinom en
utvecklingen be-vägledande förmåsteområdetinom avvararens

söksnäringen.
måsteföreteelsesamhällsekonomiskbesöksnäringenSynen som

besöksnäringdel denmåste definierasTurismenförändras. avsom en
enskilda ochriktar sigoch tjänsteromfattar alla motsomvarorsom

på hemorten.och fritidarbete vistas änunder ortannansomgrupper
måstebesöksnäringennäringdelTurismen är som gesenaven --

besöks-området. innebärDettanäring i attstatus annansomsamma
näringsliv.samhälle ochmellansamverkanutvecklas inäringen bör

andra samhäl-köpmannaföreningar ochföretagarföreningar,Lokala
näringmåste dennabetraktaaktöreroch -privataleliga som en

näringslivet.lokalapotential i detochnaturlig del en
förutsättningarpotentiellaVallonbruksområdet i sighar attstora

bl.a. medsammanhänger90-talet. Detturistmål undervälbesöktabli
sina kvalitéerupplevelserförökade intressetstarktdet genomsom

och kultur-Kombineradelivskvalité.höglivet natur-berikar ger en-
bruk, i dagensseder ochtill lokalarelationeriupplevelser nära

90-tals-företeelseEko-turism,språkbruk ärbenämnt somen
grad.högresig till i alltsökermänniskan
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Bilaga 5

I den nationella turistorganisationen Next Stop Sweden fram-nya
går målbeskrivningen,i verkar för profilera Sverigeatt attman som
Landet bramed miljö. Denna beskrivning landets möjligheter terav
sig aningen blygsam i det internationella perspektivet bl.a. ven-men
fierat den undersökning Styrelsen för Sverigebildengenom som
låtit i syfte kartläggagöra andra nationers attityder tillatt Sverige,
framgår vår tillgång.är störstaatt naturen

Mot bakgrunden eventuellt medlemskap eller formettav annan av
närmande till EG och Europa sig möjligheterna utnyttja denter att
potential den orörda mycketutgörnaturensom stora.som

Under 1990-talet kommer förutsättningar för hög livskvalité atten
i hög grad valet plats för såväl arbete boendestyra och fritid.av som
Definitionen på hög livskvalité bl.a. tillgångenär till orörden en

god miljö i övrigt och rikt och omväxlandenatur, kulturliv.etten
Om denna definition riktig och bedömningenär livskvalitéfrå-attom

kommer ha inflytande 90-talsmänniskans dåöver liv,att stortgorna
har nordupplands vallonbruksområde förutsättningarstora att ut-
vecklas till högfrekventerat besöksmål.ett
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i Bilaga 6

Kabelsändning seriösa europeiskaav
televisionsprogram

Särskilt yttrande Birgitta Wistrandav

För den svenska befolkningens kulturkonsumtion spelar massmedier-
den dominerande rollen, och dessa televisionen fåär vägna attav

särskilt betydelse. Sändning televisionsprogram satellitöverstor av
för internationell publik har under år blivit allt omfattan-senare mer

råderde. Det delade meningar mångavärdet dessaom av av pro-
Några de EU-länderna har velat säkerställa åt-störregram. av att

någonminstone programkanal, sändningar riktas till utländskvars
publik, hållaskall god standard och förmedla allsidig kännedom om
landets kultur samhällsförhållanden.och Här kan de nordiskanämnas
länderna, den franska TV5, den tyska Deutsche Welle och den
brittiska BBC fl. De här nämnda kanalerna borde särskiltrn vara av
intresse för svensk publik inte bara för de viktigaatt representerar
länder vårinom ocksåkulturkrets därför språkde sänderutan att

särskilt betydelsefulla vårt förhållandeför lands till europeiskärsom
integration kultur- och samhällslivets områden.olika

vårtEtt effektivt i främjaland intresset för internationellsätt att
kultur därför sörjer för vidaresändningatt attsynes vara man av
seriösa programkanaler angivet slag kommer stånd.till Vidare-av
sändning vårtsatellitprogram sker i land antal kabelnätöver ettav

innehas olika kabelbolag. Dylika kabeloperatörers verksamhetsom av
regleras i första hand lagen 1991:2027 kabelsändningar tillav om
allmänheten. finnsDär bl.a. regler deras skyldigheter att utanom
kostnad för själva mottagningen tillhandahålla vissa svenska kanaler
6 § och begränsning reklam o.d. 8-15 §§. Lagen vilar iom av
övrigt på principen innehållet i inte skallatt styras.programmen

Kabeloperatörerna bedriver sin verksamhet kommersiell grund,
det lär visatoch ha sig vid olika undersökningar allmänhetens in-att

för seriösa utländska programkanaler det slag nämntstresse av som
har varit begränsat. Kanaler det slaget har därför bara iovan av

enstaka fall ingått i basutbud, och risk lär finnas föroperatörernas att
de helt utesluts detta utbud tillhandahållseller de bara i kombi-attur
nation med kanaler, saknar frånintresse kulturellnämnvärtsom syn-
punkt, och då till betydande kostnad.



1994: 35SOU

seriösaönskvärtmening detutredningens ärEnligt att program-
tillhandahålls kabelsändningarnavidåsyftat slagkanaler här an-av

varandra ikombination medockså sär-ibasutbudet eller etttingen i
års1991 lagvilarSommåttlig kostnad. nämntsutbud tillskilt om

skallinnehållet inteiprincipenkabelsändningar att programmen
EES-avtalet och därmedSverigebindsEmellertid numera avstyras.

imple-TV-direktivet,det s.k.89552,direktivEG:säven somnrav
tele-satellitsändningar1992:1356lagen avmenterats omgenom

lagen kanSåväl direktivetallmänheten.tillvisionsprogram sessom
TV-produktioneuropeiskprincipenföruttryckkraftfullt attsom

distributionen.ochprogramverksamheteniskall stödjas
stadgandet änfrämstprincipenuttrycks attlagenI mergenom

skallsändningstidårligaprogramtjänsts upptashälften pro-avenav
någotföranledersärskilda skälinteeuropeiskt omursprung,avgram

13 §.annat
bundnasådana inte direktsåsomkabeloperatörernasvenska ärDe

detikraftträdande börEES-avtaletsefterårs satellitlag,1992 menav
detpräglari den andaverkapå lojaltdemankommagivetvis att som

direktivetsi linje medvälskulle liggaTV-direktivet. Detnämnda
tillhanda-programkanalernaseriösaåsyftadedevärderingar att ovan

kombination medeller ibasutbudetiantingenhölls operatörernaav
måttligt pris.tillvarandra

möjligt förskäl intekommersiella ärdetsigSkulle det visa att av
god-tillprogramkanalernaåsyftadetillhandahålla deoperatörerna att

inledningsvis ekono-åtminstonepris, börtagbart övervägas att staten
utbildningsmässigaochkulturellaverksamheten. Destödjermiskt

så stödverksamhetdylik stora att ettvinsterna voresynes varaav
stöd inteeventuelltmåste dock observerasså fallförsvarligt. I att

EES-avtaleträttsordningdenså kandet störautformas somatt anses
EES-staterprogramkanaler,likartadeOckså andraetablerat. som

internationell publik ochtillriktassändningarvilkasochupprättar
vårt land,värden förinnehåller kulturellamotsvarande sättsom

sålunda behandlas sätt.bör samma



Bilaga 7

Särskilt yttrande Berit Oscarssonav

Utredningen föreslår genomför kulturturismprojektatt medettman
satsning på Vallonbruken i Uppland, med anknytning till Eko-en

Bergslagen, för fåbl.a. erfarenheter, baserade påmuseet att svenska
förhållanden, frågan i vilken utsträckning satsningar kultur ochav
turism kan god avkastning för eller region.ortge en en

Då många kommuner och regioner har svårigheter eko-stora att
nomiskt på kulturprojekt,större eller inom sina områdensatsa har
värdefulla kulturmiljöer bevaras, har vi socialdemokrater i desom

partimotionema föreslagit fond för dessa ändamål.senaste en
l partimotionen föreslås kulturutredningen bör utreda möjlighe-att

stifta fond för särskilt värdefulla kulturmiljöer.terna sådanatt Enen
fond har värde i sig den skapar goda förutsättningarett förattgenom
fler del kultur. Med liknande prioriteringatt ta den Riks-av en som
antikvarieämbetet tillämpar, stöd utvecklingen kultur-nu genom av
minnen och kulturmiljöer attraktivaär besöka, skulle bi-attsom
dragen också främja utvecklingen kulturturismen. Fonden skulleav

det möjligtgöra projekt förstörre tillvaraatt starta sevärdheteratt ta
och attraktioner i den bygden. partimotionenI framförs detegna att
nationella kulturarvet fårinte förskingras och bl.a. bruks-nämns

och industriminnena.orterna
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