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7kontinuitetochFörnyelse

Förord

arbetarvärdera.och Vi ianalysera,granska,kulturpolitiken vägakommerochVilka krav utmaningar
kommunalaochstatligamedkontaktlängre siktoch90talet nära organ,under påmötaatt

ochkulturarbetaremedutredningar,andramedkul-statligadenhuvudfrågomaDet är somen av
kulturverksamheter.Utredningen,med.arbetarturutredningen somnu

arbete harförunderlagytterligare vårtFörredovisaoch sitttillsattes 1993 attvåren attavsersom
kultur-skrivabettutvärde 20 uppsatserskall också vi attslutet 1994, omarbete göra personeri enav

kommakanvilka kravroll ochframtidautgångspunkt attkulturpolitik mednuvarande somring ensav
kulturpolitiken.ställasåtgärderföreslåkulturpolitiska mål1974 års samti

ochbok dessadennaredovisarutveckling Vi i uppsatserochkulturlivetfrämjaför positivatt en
hop-för deras Viförfattarnasamtidigt insatstackarkulturen.av

förbaraunderlagskall bli vårtboken intemedfråga ettkultur mångaVad Det attärär passvar.en
formerandraprogramarbeteförockså iarbete,innehållabl.a.börkultur mång-Lyckligtvis utanty-

livligkretsar.breda Videbattförochtänka i attlätt trormänniskor.allafald beröra Det enoch är att en
debatt kansådanviktig Enkulturdebatt justär nu.

tillmedverkaökavidga intresset, engagemanget,
flera medvetnaförnyelse,ochutveckling göraOrkestrar,bibliotek, ommuséer,såsominstitutioner,-

människorna.förrollkulturensteatrar
inlägg. harförsjälv Viförfattare sitthandikappade, Varjeungdom,ochbarn svararsåsomgrupper,-
innehåll ochfrågaendast ianvisninginvandrare omgett en

korta.börutformning: Uppsatsernahem-studieförbund och varasåsomorganisationer,-
bygdsrörelse

läsa,höra,verksamheter, göra.såsom att se,- 1994Stockholm januarii
MundeboIngemar

Kultur kulturutredningenofullständig.lång likväl Ordförandeinne- iListan är men-
framtids-tillfrån historialiv,fattar det vårtimesta

vardagsliv.tillfrån konstnärliga experimentsyn,
ekonodemokratisk ochsamband medKulturen har

spelar denutveckling avgö-misk inte minst enmen
utvecklingen.personligaför denrollrande

utredningenutgångspunkterfrån sådanaDet är
bäst behövs.samhälletsbedömaska insatservar

uppgift detfullgöraförsöka på sättska vårVi
brukarutredningaroffentliga göra, attgenomsom
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0I Jean-FrançoisBattail

De åren har den europeiska kontinentensenaste ovärderlig källa till ömsesidigt berikande.utgöra Ien
förändrats djupt, det vanskligareså dag flestade bedömaresigatt änter är Europasöverens attom

förutse framtiden,någonsin kort främstasikt. tillgång dess mångkulturella fasette-att även justär
Olika tänkbara förvissokan skisseras,scenarier dennaAtt förutsätterring. tamen attvara resurs man

förblirde spekulativa. det geopolitiskaHur betraktarEuropa det kulturella livet dialektisktettsom
kommer gestalta vid sekelskiftet förblir samspelsig mellan olika komponenter, ständigtatt som
oklart, vilket alstrar diffus givande-tagande alla riktningar. falli I såen oro. processer

Anlägger kulturellt perspektiv, helst innebär lyckad internationaliseringi bör-ettman atten man
historiens ljus, blir emellertid bilden hemmaplanVår odlaroch energisktjar medsitten annan. eget
kontinent, ofta janusansikte, harså övertygelsenuppvisat har samtidigtett någontingsom att attman ge,
splittrats politisk och ekonomisk maktkamp mel- bereddärav att ta emot.som man
lan den har också hållits ihop kul-nationer, Sedan millenium tillbaka Sverigemen är omist-ettav en
turella synnerligen slitstarka. del kultureuropa.mönster visat sig Heliga tidPå Birgittassom av var
Vi egentligen grund,står kulturintegrationeneuropéer redan långt framskriden,våra ochsamma
föreställningar och värderingar härrör från sedan dess har otaliga band medvävtssamma samman
källor, den klassisk-antika och den kristna. Bland omvärlden. egendomliga långtifrånDet allaär att
intellektuella har det naturligtvis funnits medlöpare dagens svenskar övertygade eller medvetnaär om

bidragit till ideologiskt legitimera det det. Somliga tycks förskansavilja denråaste skandi-attsom sig
våldet, djupet humanistiskaEuropas naviska halvön,i kontinentenutgörmen som om vore en annan
kulturtradition och dess inneboende filosofi, kanskeoch skrämmande värld. lättfrusnaDenna iso-som
syftar till det universella, raka till sluten- lationism långt skadlig den utåtriktningmotsatsen är änmer
het, chauvinism eller xenofobi. Denna oftastSverige Farhågornagränsöver- uppvisat. någonsom om
skridande dimension fundamental. slagskosmopolitiskär skulle hota svenskhe-smitta som

Kulturen internationell den flö dementerasär sig, hela kulturhistorien. funda-närs Ingettenav av av
den kommer från alla väderstreck och mentalt händer möjligen accelera-tynarsom nytt utomnu, en

bort drivhus. allaVi ödmjukt erkän-tvärtom i måste urgamla likalitet förrmen nution av processer, som
beroende impulser utifrån, och denvi riskerar förlora konfrontationär vidatt sinattna särartav attman

framkomligaenda ihop idéer och med omvärlden,vägen är språkliga skäl. Såatt inte minstom av
erfarenheter, eftersom land har monopol länge det finns olikainget språkgrupper kommerpå det att
kreativitet eller fulländning. detta innebär finnasMen skilda kulturer.inte

det nationella eller det regionala skall försum-att
Skilda historiska öden har Språk för folktvärtom. den ojämförligt viktigasteär varjemas, snarare

frambringat differentierade attityder och kultur- identitets- och kulturbäraren. Ett idiomgemensamt
olika delar.Europasyttringar betyderinom Därav troligen förmång- sammanhållningen ochen mer

fald kan leda till också kan solidariteten självaspänning, medborgarskapet. Menänsom varjemen som
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tillocksåfylla, vilket omprövningomvärlden gängseförhållande till tvingarocksåspråk i avutgör en
finnsakademiskadet Sverigeochmetoder Ioch häm-kommunikationenförsvårarbarriär envanor.som

språketstarkt koncentrerar sigtradition isigEuroparörligheten. Integrationsprocessen i sommar
mindrekulturelladeregel tillmäterochberedskapspråkligmedför skärpta krav i momentenvarjeipå

europeiska länder.flesta Endevadviktavseendeskolpolitisktkultur- och iland. görsenskilt änI som
behärskningsyftar tilluteslutandeinlärningfrämman-modersmåletsåvältorde allt avrör somsomsom

fulländning,till tekniskkan ledaformerna risalltvikt.avgörandetillskrivas Förstspråkde menaven
främlingskapet består, inteden kensjälva språketmodersmålet, bara äräven attstor maninte omutan

mänskli-denmycket kunskaptillräckligtfår besitteruttrycker.utformar och Mankultur det inte om
detsamhälleliga kontextenoch ihemspråkettankenmed sitter i nor-sig somnöja omatt -rygg- ga

Även för kultur.kallaskort ochspråkbrukdisktkulturarvet.heller negligeraoch gottmärgen, inte
bredkulturkunskapSpråkfärdighet och meningförändras idärmedochspråk lever måste tervarjeom

och denvarandra,beroendeorganiskt sistnämn-undvika slapphet,förändå hävdas sigtvety- avattnormer
nödvändigaregel denskaparför be- da motivationenvillkorförståelse.ungefärlig i utandighet, Ett att

ordMed andrakan ske.lyckad inlärningvilkenfrihet, vårdakultur,identitet, ingensin sin ärsin attvara
tillspråkinlämingenreducerafarligtdetochförsvara modersmåloch är att rensitt mot yttre angrepp

behärskningenformelladeningenjörskonst.naturligt- UtöverIsland,förfall. har lillaNordenIinre som
ändamålsenligadetdvskommunikationen,kräverSkolämnethotat Sverige, visat vägen.vis änär mer

språketmedför handlandetallmän instrument, ävenoftadäremot har utom-svenska tjänat somramsom
optimalaDärför denkunskaper.lingvistiska måsteriskeratfärdigheteraktiviteter ochallsköns attsom
språketsbeaktardeninlämingspedagogikendvs.allt,grundläggandedetundan somtränga varamest av

formella,denmångfaldiga funktioner,försvårakan väverspråket litteraturen.och Detta i sin somtur
kulturella elementochkommunikativa uti-klarfinnsvärlden, detvidaden sammantysteget ut mot en

sönderdel-tillTendenserhelhetsperspektiv.frånmodersmåletbehärskningmellankorrelation ettav
bekämpas,snuttifiering,tillför- inte minstoch måstehör ditinkl. allmänbildningden ning,som

kommunika-mellanfolkligatill vad denmed hänsynfrämmande språk Jutillägna störremågan sigatt
kräver.för-bättremediet, destomedvetenhet det tionenegnaom

medförspråketinstrumentellalltförkommunikation Enför lyckad tvärsutsättningar synen
bärarespråkmisskännandeockså varje ärattettöver gränserna. av

kanvärldsâskådning.särpräglad Manmedför ocksåskerförändringar anta attsnabbaDe av ensom
intellektuellabeskaffenhet denbetingarspråksbedrivsför språkutbildningen, varjevillkor isom nunya

tanke-brukar det,denhosmångfaldiga aktiviteten såoch medsammanhangomväxlande attsommer
praktikenuttryckssättverbaltochverksamhetutbudet tillgodo i ärsyften. Vid måsteuniversiteten tex

stund, dåskrivandeuppleveroskiljaktiga. Det ispråkläramas jagde blivande Numerabehovandra änse
språk,främmandeuttryckaförsökerservicefunktionmångfasetterad migutbildarna jag etthar atten
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med vad det innebär mental främmande har försvenskats, inkorporerats denomprogrammering. iav
ÄvenVärlden kan struktureras olika substansen. Solenmånga och Nordstjärnan, densätt. storaegna

ordböckerna omedelbara ekvivalenser mel- svensk-franska utställningen, med allochvisarom ger t.ex.,
lan glosor finns det alltid självklara bryggor önskvärd tydlighet, hur den franskainte tongivande este-
mellan olika idiom, och honnörsord eller all- tiken 1700-talet filtreratsinte och till sistanpassats,ens

kategorier har riktigt konnotationer helt försvenskats.och hålletmänna lärdom kanEnisamma annan
de olika språk de inlemmas då den civilisatoriska dras utställning, nämligen kulturcen-attav samma
kontexten densamma. Därför det illuso finns överallt därinte skapande arbete företas,är intetravore
riskt reducera internationalisering till anglice- bara London ellerParis, Vetenskaps-Rom.att i

frestad akademiensring, Sverige. Stockholm ellervarit Uppsala slå-igöra Linnésattsom man ger
Engelska all fyllerden ovärderlig praktisk ende därpå, deti och svenskära, visar sigen att veten-prov
funktion, och det bra engelska till skap och teknik haftvisst avgörande nedslag franskär göraatt

egendom. får där.Men mark. Liknande frånexempel skilda tidpunkter kaninte stannavar mans man
kanHumanister, med upptäcka hämtas kulturhistorien.inte nöja sigt.ex. att ur

de europeiska tankeströmningama enbart svenskarnas medvetande det kul-Menvia om egna
befintliga engelska Habermas skall bland de oftaöversättningar. inte minst visar sigturarvet, unga, gan-
helst läsas tyska och Bourdieu franska ska suddigt fallJu kan sådant misskännan-Istör- värsta ett

språklig mångfald, desto rikare kulturutbyte. de medföra risken dansa efter andras ochpipor,re att
finnsdå förlorare,det bara både den utplånarsom

kulturutbyte egentligMen betyder själv och omvärlden fatti-bliviti mening reci- sig stämmasom en
bara enkelriktad påverkan.procitet, Sverige hållerinte I Som svenskarna ställningarna,är ärturgare. men

väl medveten otaliga impulser har de kunde ändå offensiv attitydintaatt just imot-man om en mer
utifrån, första hand uteslutande[men kulturellttagits avseende. åberopari hellre modernite-inte De

från Tyskland, Frankrike, England USA senare. och demokratins landvinningar teknologi,tens -
tycks det rådaDäremot tvivel har medicin, social ingenjörskonst,visst jämlikhet, jämställd-attom man

haft gengäld. den svenska debat-någonting I het, miljövärn. Kanske ärdet lyfta frami dags kul-att ge att
brukas och missbrukas förlamandeden och blåsa bort egendomliga mindervärdes-ten tur attcen- -

trum-periferi-modellen, framställer komplex.Sverige beror troligen landets storlek, ochDessasom som
och avlägset land utkanten civilisatio- befolkningsunderlaget smalt, kultur hariett utsatt visst ärav men
frånlångt s.k. kulturcentra. Detta med kapplöpning kraftmät-ellersätt ingenting göranen, att attreso

det dynamiska och det där den dengör inte rättvisa åt kan enbart bedö-ning,ömse- största vinner,nera
sidiga kulturprocesserna. och NordenSverigei med hjälp kvalitativa, civilisatoriska kriterier.över- mas av
huvudtaget gammalt nätverk. omständighetingår De En rädslan hosi mångaett ärsen annan sven-

impulsema har aldrig lett till skar verka nationalistiskaså eller provinsiella,mottagna gott ävenattsom
okritisk efterapning eller blint anammande. Det där demånga gräver står. Ingentinggärna ärom



utifrånreflektionernågrainternationaliseringSärartoch -

alternativför skapauppgift,angelägenkansöka intenaturligare Detändå ettinte attsina rötter.än att
detför kunnaank- till deteller plaskande Europa mötamed bygdenarcissism övrigalikställas i attutan

Internationellttyngd.möjliga åtnju-medNorden traditiokulturen settdammen. Dessutom störstaiär
bordeförtroendekapital,Nordenbefängt för-tillnellt knuten Detregionerna. ett stortter somattvore

samladanvändbartdesto gårHela den nordis- ibetydelse.formernasde lokalaneka om manmervara
finnsdettraditionen,skönlitteräraka visar trupp.attt.ex.,

för-förstförutsätterförstå andraregionalism och Menmellan attinterna-motsättning att maningen
förblir denför. Därförvadsjälv ochförankring och stårlokalmellan djup stårtionalism, siguniver- man

alla.viktigastsvenska, Omcirkeln, densell giltighet. inre sven-av
väldetkulturarv ingaegentligen skarnabestår sittmänniskas identitet ärinte värnarVarje omav

Med kul-för räkning.derasskall detandratillhörigheteridentiteter ochknippe olika görasomett som
objek-andraminnesmärken ochhärKalmarit,kinesiska askar. intebildligt påminner turarv avsessett om

förflutna,från det immate-kanskenordbo,svensk, spårsmålänning, tiva utaneurope, snarare ent.0.m.
intellektuellakonstellationverklighet, denriellallt dettakanvärldsmedborgare, avenvaraman

kul-denföreställningaroch känslomässigafrestelsenharordningen.den SverigeIgång, i egnaommen
medvetandet blirdet kollektivaför turtraditionen,mellanlänkarhoppa itydligen varit överatt somstor

identitetsskapande.och Föridentitetsbärande såintenationella till världsom-från dethitta genvägatt en
och detljummet,sedanlängehar minstfattande internationalisering. intressetMan sig sagtgärna tytt var

tillsuenskhetenopassandeeuropeiskafördjupa detdirekt till USA närmastsig i att ta upputan att var
grundÄven pendelndagutanför, debatt. harcirkeln minstförsta I inteden svängt,sammanhanget.

frambring-omstruktureringdenskymundan. Europasofta hamnat Denden nordiska, har i oro somav
främmande kaninför detotrygghetKänslantydligastsamkänslan uttryckernordiska sig när avar.

fördelenocksåden harleda till villovägar,Danmark,träffas södernordbor råkar attmenannarsom
framgår det klararedåreflektion. Ochtillforcera mellanfinns psykologiska låsdet alltjämt attatt mana

platsför hittaberedskapennödvändigaden sin iutomstående betraktarebrödrafolken. stårFör attoss
själv besit-förloravärldutvidgadmångfald till sigtvivel Norden, dess ärdet attattutanvarje attutom en
övertygelsendenfast och hysaidentitetberoendegrad homogenitet, attpå attäger tatrots, stor en -aven

värde.för harvadkulturell för-jämförbara öden, stårhistoriska ettmangemensam
ochför bådehörnstenspråkavgörande Omankring delade värderingar.och I ärmånga gruppensen

historiskharsjälvkänsla,ochindividens identitetländernanordiskafrågor brukar deinternationella
avgörande be-ocksåkulturhistorisk insiktDärför ochungefäroch sätt. är ensammareageraagera

undanoftahartydelse. totalitäraallt-Nordens Idet trängtdet förvånansvärt inom gränser stater manatt
för lättarefriserat folkets historiaför handlings- eller mani-potentialoutnyttjadfinns attjämt en

demokrat-sådantmänniskorna.pulera Ingenting iförstärka denkraftigt samarbete. Att gemensamma
detförsummatendensländer, däremotiskafinns borderedanplattformkulturella attenenvarasom

[4-01532
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kollektiva kanDet svenska kulturarvet betingarminnet. Det också hög gradmotiveratt.0.m. iattanses
förtöjningarnakapa med det förflutna, Sverigebilden utomlands. Varför läserså svenskaatt man man

får fria händer för förutsättningslöst arbeta för utanför Norden, varför till Sverigeatt sigtyr man
morgondagen. sådan framtidsinriktadEn ideologi överhuvudtaget Uppenbarligen motivationenär
liknar dock själwållad behöverHistoria alltid kulturellamnesi. Frankrike harInästan art. t.ex.var- av
ken uppfattas hinder eller reduceras till det Geijer och 1830talet, Selma LagerlöfTegnér påsom
antikvariska. Varje tillägna och och Strindberg kring sekelskiftet,generation måste Lagerkvist,sig
återskapa den, förbara den belyser detinte Dagerman, utomordentligtIngmar Bergmanatt varitsom
har förockså den hjälper bana framgångsrikavarit, ambassadörer, utfor-hög gradutan att vägatt isom

klarare insikt och uppfattningvåra och svenskarna.vår Sverigeatt gränser möj-genom matge om om
ligheter. Vad svenskheten, den dag, årliga utdelningen Nobelprisetär Den spelar ocksåsig itersom av

beteendemönster och implicita viktig rollinte och befolkningspåminnerom summan av att etten om
antaganden utformats sekellånga mindre land, belastat med kolomässigt ärsom av ettprocesser. som
Svenskarnas nyväckta för historia glädjan- nialt förflutet, kan fylla funktionintresse viktigär ojä-en som
de. Historielösheten kan farlig. obrukat kulturförmedlare.Ett kan varförvisa sig undraManvig
fält hamnar lätt rövarhänder. Demagogerna marknadsföringSveriges utomlandsi byggerär mer
aldrig den kritiska, resonerande, symboler förmodas vinnande kungahuset,ersättaattsena som vara
vetenskapliga förflutnadet med dalahästen,återerövringen tennisspelare o.d. kulturjust iänav

ideologisk historieskrivning legiti- egentlig ändå obestridligmening, utövaratten som avser som en
framförvad helst, allt dragningskraft.övergrepp motmera som

andra. Därför har historieundervisning oumbär- dragningskraftDenna detär ännu större nären
kritisk funktion fylla välfungerande elleri Sverige Nordenvisar sigatt rättare ägeratten sagt

demokrati. kanskeMer land kulturformerhar obefintliga eller föganågot utveckla-än ärannat som
dettaSverige, avseende, beundransvärd de deti Själva uppfattningen kul-uppvisat Europa.i övrigaen om

antropologisk ambition. Skolschemat historia omfattar all mänsklig odling, bara gräd-i intetur,upp- som
alla de mänskliga samhällenas utveckling allti- dan litteratur, konst eller vetenskanutgörinomtar ett

från antiken till dagar. Medaljen har dock särskiljandevåra drag. Frankrike, där den elitistiskaIen
baksida. världsomfattandeDetta tilldelar alltjämt dominerande bland de intellektuel-ärprogram synen

litet till det nordiska och det f.d.har kulturministern Jack förkritiseratsytterst Langutrymme sven-
ska detsamma gäller litteratur- och kulturhistoria, försöktehan utvidga det kulturella fältet tillatt att
vilket medför risken barnen får alltför suddig innefatta mode, industridesign,att även gastronomien
uppfattning den tradition de har frontlinje drogs mellan kulturuppfatt-Ensina rötter tvåom m.m.
Närhetsprincipen borde faktiskt gälla alla den traditionell och den andrai ningar,ämnen snäv,ena

påtagligt bärare identitetsskapande ele-så modern och mediainriktad. stridandeär Desom av parterna
tycktes tredje och heltment. inte att ett annatens ana
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eller socialutbildningteoretiskgradenutanför parisiskafinnas dennakundealternativ oavsett av
möjligheterfått utökadeenskilde harDen attmotsättning. status.

tillvilket bidragitsamhälle, hardelaktighadestudiebesök i sitt attSverige nyttigt.varitEtt i varanog
formellt.innehåll, barareelltdemokratinfolklighet,folklig intebegreppdehadeDär ettmött gesomsom

elitkulturenklyftan mellanuppenbartfran-form DetDetfaktiskt översättning. är attvarjetrotsar av
detmindrelångt Sverigehelt och ibär i änpopulaire,ska ordet gräsrötterna ärstår närmast,som

diskutera huru-kanVisserligendärför direkt Europa.ochandra konnotationer övrigamissvisan-är man
nordisk,specifiktgrundidéfolkbildningensvidaför företeelsen saknas.0rdsaknar ärKanskede. vi att

hoskantankegångareftersom likartadefolklore spåraslikställs medfolklighetEller det såär att
från olikaochfrån skilda horisonterteoretikerbristmarginell ställningendast tillskrivs Ioch epoen

skriv-emellertidförblevdrömmardefini- ker.utanför det Derasliverkännande lever den renaett som
förunnatNordendetmedanbordsprodukter,funnitsProletärförfattare hosharkultur. varsomeras

Kansketill verklighet.frånlit- äraldrig utopiverk harderas i våravunnit insteg steget utatt taoss,men
tvingadeglesbefolkade länderdetkonti- änskolböckerna.annaler, mindre För så äri attän merterära

befintligadeoptimaltandraNordenblickenriktar utnyttjanentaleuropéer är att resurserna,motsom
dådetmateriella,såväl mänskliga återstårberi-sällsynt ochfolklighetendärför medmötet mensomen
tillför tillgodoseformelndenhittaförsökarljusupplevelse.kande rättaBättre sig attnärma attatt

skulleVerksamhetensvårförenliga krav.efter.får letanordiska kulturen Tom.den varasynesman
möjligtdecentraliseradförgrenad ochfått särprägelharNordens historia så ettsinsätt som -ett av

frihet ochindividensförvillkorSådanafolkligheten.makten ochmellan utrym-att gemötet gynna
krävdeeffektivitetenmedanlokalauppmärksamhetoch initiativaspekter väcker åtintresse utom- me -

riksplanet.genomorganiseradskulledärför denochför oanade horisonterlands de attöppnar varaatt
möjligaförsökaskulleVidare uppnå störstaeftertanke.till manmanar

kvalitetskrav.för skulldenbreddfolkbildningenperspektivsådantI prutaattutgör utanett en
ekvationerfaktiskt lösa dessalyckadeseller Norden svårasocial kultur,förutmärkt typexponent en av

förföredöme detalltjämtsöder övri-motstyckesaknarkulturell demokrati, på ärsätt ettett somsom
grundfilosofiFolkbildningens visar sigallt, Europa.Kunskapsförmedlingsundet. inteär gaperson-om

den kanochförlegad,alls moti-ocksåmedborgarfostran hörlighetsutveckling och tvärtom,inte snarare
skäl.utilistiskahumanistiska Isåvällivs-grundvärderingar ochtill Humanistiskabilden. somveras av

konjunkturvacklandetiderdessaspridning intarfåttkulturformer har vuxenut-dugliga stor avgenom
strategisk be-bildningenochbildningenutbud akti-ochfolkupplysning stororganisationernas en-av -

snabbaställerredan dag,kansketydelse.kunskapssökande sub- I imed detArbetssättetviteter. morgon,
kravsamhällsförändringar alltständigaochumgängesformer ochmedfört störreharjektet i centrum
omskol-yrkesinriktadeinlärning.livslång Snävthierarkiernabryterkommunikationsmönster som

till.räckernödvändiga,ningsåtgärder,andra, intetoleransför ökad respekt och änbäddaroch mot om
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Ökad flexibilitet, kommunikativa färdigheter, längre fram förklaring.149,initia- Detgångän utanen
tivkraft, förmåga saker och ändå vadsätta ting häri intressantatt ett att vetasam- vore som menas.
manhang, också konkurrensfördelar, för Riksteatern, illustrerar väl den levande länkeninteattger t.ex.,
tala den humanistiska dimensionen. finns mellan elitkultur folkkulturoch före-rentom som -

Ett regionernas tydligen fram-Europa ningstanken ligger bakom helaär Enorganisationen.
marsch, samtidigt nationalstaterna, länge del dessutbud kan omöjligen producerasstorsom som uteav

dominerande enheter, håller försvagas.varit landsbygden.på talteater kan deFörutom årligenatt
gamlaDen mellan centralisering och besöktamotsättningen 300 uppleva musikteater, dansorterna

decentralisering ställs Risken med med mindresin Cullbergbaletten, föreställ-ingetspets ännu en
stark nationalstat mångfalden dämpas, för barn och förär hörselskadade, förningaratt att unga,
Standardisering och byråkratisering lämnar allt finskspråkiga.synnerhet Därtillmin- minoritetsgrupper, i
dre för kreativ handling det lokal pla- kommer rådgivning förpå och hjälp folk-utrymme amatörteater,

andra sidan det bara ovanifrån effek- upplysning med studieverksamhet,ärnet. utgivningman av
kan bekämpa de kulturella ojämlikheterna mel- böckertivt och tidskrifter, vad utredar-Tvärtemotm.m.

lan olika föra kulturen eller tycksregioner antyda ligger kanske styrkan hosatt utgenom na
former kultur till miljöer eljest riskerar Riksteaternvissa kombinationen fast ryggrad ochiav som enav

balansgångEn hittas mellan decentraliserade aktiviteter.måste den harAttatt utan. sitt ivara säte
krafter nedifrån ovanifrån.och detta avseendeI har Storstockholm lättförklarligt praktiska skäl,är av

uppenbarligenSverige hittat framkomlig principiellt kunde den lika väl hålla husväg. irenten men
Bekräftelsen därpå finns den till del Skinnskatteberg. folkbildningssystemeti Helastor uppvi-upp-
skattande från europeisk förresten struktur, dvs. hög gradrapport expertgrupp,en sar samma en av

bl.a. betygar aktning för kulturspridningen centralsin också förankring,lokali organisationsom men en
landet: det gällerNär deltagandet kulturlivet aktörerna handlingsfrihet.i i regionerna storsom ger

det framgångnationellmåste kul- Decentraliseringen eftersträvansvärd, denstor ärattsessom en men
Sverige brett socialt Statlig fåri nått så sett upphöjas till mirakelmedicin. harturen inte Detut jag

kulturpolitik KulturpolitikSverige, Europa kunnat konstaterai 2:2, Ut- hemland.i tillFram 1988i mitt var
bildningsdepartementet, 1990, 159. Det övertygad folkbildningen okändsig jagter attom var en
desto förbryllande läsaföljande företeelse Frankrike, tills fickMondei i Leatt jag imer samma rap se en

landsomfattande95: De hel annonssida fleradär hundra ideella småförening-turnéorgani-port stora
Riksteatern och Riksutställningar]sationernas bad presidentkandidat Mitterand stödja derasattar

verksamhet förstärker paradoxalt den folkbildande aktiviteter han blev omvald.centra-nog om
lism de har till uppgift bryta kursiv].[min vädjanDet visade det fannsDenna eldsjälaratt att gott om

för mycket eller för litet. letarFörgäves efter bästa förmågaär försökte punktvisasagt, göraman som
efter belägg för denna påtalade paradox, det enda den visade också, dessaseffektivi-insatser, tyvärr, att

hittar påstående och genomslagskraftär upprepning begränsade.man teten av samma ytterstvar
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de bästavärld, ochperfekt dennatill-Frankrike. Allmänt Ingenting i ävenkvar äriLåt ett tagstannaoss
olycksfall arbe-fel, enstakaslåkanförtjänsten iJackfd. kulturministernskrivs Lang intentioneratt men

barnet medkastarkan legitimerakultuoch denmellanminskat Paris inteha utattorättvisorna tet man
badvattnet.länge Hurrella öken ansågsregionerna vara.som

svenskarnakulturella planet hardet ingentinglilla revolution, Pådennaåstadkom han inte genomom
Spöketeuropeiskafrukta denCentraliseringen integrationen.styrda medel.centralttillgripa att avatt

liksomEGkultuf hör,nivellerande råttanoförenliga ikanske mindredecentraliseringenoch är om en
kulkanvandringsmyterna.till Däremot vårfinnssåvida detkan pizzan,strä-än tro, gemensamenman

massproducerandeförsvagas denturella identitettill demokratise-ochtill regionalisering ytterst avvan
förflack-kampenunderhållningsindustrin.håller Ideinblandade aktörerna,dehos motänring var

själva,dvs. tillhänvisade tillcentralise- vårtraditionockså viningenhus. ärSverige, är egenett ossavsom
hemmablindhet.medråddå harkultur. Ochutländska bedömareflesta inteenligt de viland, harrat

folkliga kul-visserligen dennatyckerSvenskarnarationalitetmellanoriginell balanslyckats hitta omen
fråndekännemärke,landets0rd.frihet ärochanarki, stark PO. Enquistsoch ärtur menstat som

längredevid dessbarnsbenlivsdugliga intetycks denna så yttringarBakgrunden härtill attmig vanavara
denlika litetdem,brännpunkten. påprisfolklighet tidigare rättmätigtsätteri somsattssom
fårbetydelseavgörandeKulturensluft andas.debryggorfinnsMittfältet starkt, detär gott somom

händelserdramatiskadeunderskattas. ljusetIochochlänkar människor intevetan- avgrupper samman,
Östeuropa kulturel-denutspelasgammal ochtack vismal elit,det i vet attinteägs nu,somvare enenav

alltfinns kvardetkunskapsför grundenochpopularisering närädel tradition är annat rasarsomav
skroskallbeprövademedling. Väl inteinstrument samman.

förbättras.ochbarade behöver justeras,tas, anpassas
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Ställd inför frågan kulturens roll början förändratsi och därmed villkoren för odlingslandska-om av
2000-talet det naturligt förär mig och bebyggelsenutgångs landet.att ta pet
punkten kulturens fysiska uttrycki jordbrukAttvi och jordbrukspolitikmöter kommersom att
dem bebyggelsen ochi det landskapeti aktuella debattämnenöppnaute också börjanivara nästaav
Under de dryga 40 har arbetatår med kultur- sekeljag övertygad liksom kommerjagsom är viatt attom
frågor har det hänt mycket, det knappast uppleva ytterligareär någon nedläggningar perifera delari
överdrift utgångspunktema för kul-säga de gamlaatt odlingsbygderna.att delar landetI vissaen av av
turmiljövård dag helt förändrade.i är faktiskt tillbaka till denär vi gårdsstrukturväg

förutsedåKan vad händer framövervi fannsDet under järnåldern.som som
kvar till sekelskiftet.år Blickarär bakåt likavi innebärDet det också fortsättningsvissex kom-att
leder det tillmånga år Redan den1987. tillbakablick- behövas särskilda vill bevarainsatseratt vimer om

hur det framtiden.visar svårt delarär spå Vem odlingslandskapetatten direkt lön-om inte ärav som
anade då vilka dramatiska händelser skulle förvi jordbrukaren. jordbruketMen kommerupp- samma
leva omvärld Öst-med kommunismensi vår fall finnas kvar. Alla erfarenheteri från detta sekelatt
Europa, de baltiska folken frigörelse och Sveriges och dessjordbruksreformer jordbruket ochvisar att
EG-ansökan. dess har uthållighet förmågaochutövare tillstor

det finnsMen naturligtvis tendenser kan omställning.sorr1 ge
vägledning Ävenpersonliga ställningstagandenäven med fortsatt jordbruk kan emellertidom viett
och önskemål också färgar försök platt- förändringarett landsbygden.att vänta Ned-påge en oss
form för tankar kring kulturlivet början dragningeni offentlig sektornästa kan slåinom hårtav t.ex.
sekel. hushållen eftersom kvinnor syselsat-mångamot är

Vad det då för kan ha betydelse förär något vårdyrkena. Till detinom skall läggas osäkerhetsom ta en
kulturvärdenapå vardagsmiljö, städeri vår de samhällenasisynen utveckling.små deKommerom att

och mindre och landsbygdentätorter leva vidare eller drabbas deirunt denså småningomom av
landet har valtJag frågor vill fun-några fortgåendejag urbaniseringenut och centraliseringensom
dera kring utifrån mina erfarenheter. De handlar i Med fortsatta rationaliseringarkommer ännu

struktur, sysselsättning och ekonomi också hus bli självaom jordbruksnäringen.över i Menattmen mer
attityder. bostadshus och hel del ekonomibyggnaderom ochen

fundamentalEn fråga för kulturmiljövården lokaler kan förhoppningsvisär återanvändas om
självklart människor bor och arbetar. Skall kul- dagens tendens nämligen delvar står sig, männis-att en
turvärden kunna bevaras och vårdas kornågon med andrai yrken jordbrukarensstörre miljöskälän av
omfattning de användas och brukas.måste beva-Att väljer bosätta landsbygden. innebärsig Detatt i

musealt kan aldrig gälla fåtal objekt befolkningssammansättningenänra sinett påverkas.mer tur att
och miljöer. Det haft anledningnågotär får flervi Vi människor med specialiserad utbildningatt
reflektera jordbrukets villkoröver när och vida kontaktnätsuccessivt kommer delta ochiattsom



ZlkulturmiljöochSamhällsförändring

storskaligadetMälaren ärdock mestRisken järnvägenlokalsamhället. runtpåverka är anta-stor att av
markeradtillledakunnabordeexempletminskar.glesbygden mermänniskorlet somi

därmedochmiljönurbanadenflerkämighet störredeunder iharsamhällenochstäder vi senasteI
bostadsortfriare väljamänniskorförmöjlighetgällerförändringar.genomgripande Det attupplevtåren

tendensengenerelladenMen är ytter-också hanteringen regionlokalisering inomnybebyggelsens enmen
centralisering.ligarenybyggnadsprojektendelarna.centrala Dede storaav

antydertänktbeskrivning scenariostället harkraftigt. Minminskat l ettmark harjungfrulig av
ytterligaredelskonsolidering,formdelsindustri-,äldredelar.halvcentralaför Iökat enavenintresset

ocksåDenurbanisering regioner.vissakommunikationsområden har rymmerochhamn- avom-en
förändringar. Enhotochförändringarbostadsbebyggel-bådemed sikteinlettsvandling pâ stora om

mil-fysiskaför denkonsekvenserdirektamedsådanföretagande.småskaligtochcentrumfunktionerse,
omstruktureringensnabbarealltdenperiferatillflyttathar jönindustrier är avdelEn ut nyastora

ekonomis-industrin. DeochnäringslivetOckså minstkontorsarbetsplatser. inteiliksomområden stora
omvärldenberoendestarkakrafterna ochka vårttendenser.samhällenadelarcentrala vi avnyaserav
branscheroch helaföretagenskildabådeinnebärfåreller byggs små-Varuhus läggs vi attmerom,ner

mil-ochByggnaderned.läggsellerstrukturerassnabmycketocksåbutiker och omrestauranger men
för helagrundenrycksiblandföretagsbilden. Ansträngningar jöer överges, sam-förändringarbare i

omstruktureringentaktenHittills harhällen bort. ibostäderandelen city-för öka it.o.m.görs renaatt
kom-verklighetför dettatalar viAlltökat.stads- ärförtätningupplever attområden. enDet ärvi aven

med.levamycketinnebärakanpunktsvisområdena attstora mersom
fusionerberoendet,internationellastarkaborttendens Detocksåavseendenförändringar. I vissa en

önskemåletochenheterskapa när-församhället.funktionsseparerade störrestrikt omfrån det att
redanharmarknaderna Europa,till de ihetändras.delarna Decentrala störredeAnvändningen av

flyttar,företag Aseaförledningentillletteffektivförplatser storamötesplatser attblir än varuan-mer
Stockholm.tillCellulosaSvenskatill Schweiz,kommerknappasttrendskaffning. Det är somen

detför nedläggningrisken inteärarbetslöshe-förstärks Förutom osannobrytas och snarast avatt som
därför denminskarföretagenslikt intresse ortaktivamycketantaletökade pensionärer attDetten.

för denocksådärmedligger ochproduktionensjälvaförplatserkaraktärförstärkaocksåkan centras av
bebyggelse. Detochhistoriaverksamhetenskulturupplevelser.och egnamöten

centralastädernaslatent hotocksåfinnsdekonsekvenserna motskall läggas ettTill detta my-av
förriskenmycket. riv-Mendagdelar.utbyggnad l rivs intedag nyacket i görssatsningamastora som
kanelimineradknappast ettbättrerestider och ningsvågor utanär varakommunikationerna. Kortareav

högkonjunktur.faktum vidframför alltinnebärkommunikationer iallmänna en ny
sysselsätt-individermänniskorna ståroch Förstädermellersta Sverigesödra och tätorter somatt

ekonomiskAlla hoppasUtbyggnadnätverk ifungera ningendag kan centrum eneffektivare iiän
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kan skapauppgång arbete. följdMen det kostnaderna för driftäven och under-som mer attom en av
sådan kommer talar allt dag för framtidens hålli och den offentliga sektorn krymperstigeren att att

arbetsmarknad kommer annorlunda vad verksamhet kan också uppfattaMen detatt än sinut jagse som
vid under efterkrigstiden.vi varit tekniskaDen bryta isolering skapaoch socialavana sättett att nät-nya

utvecklingen ställer allt krav grundutbild- verk, kanskestörre på leva arbetsplatsernassätt närett att
och fortbildning.ständigning snabba föränd-De sociala roll minskar. Särskilt tydligt kan upplevavi

näringslivet, ocksåringarna inom ökande grad de signalerna ungdomensi föri intressemen mötes-nya
den offentliga sektorn, innebärinom samtidigt platser och kulturevenemang, deatt intresseett som

det kommer bli mindre vanligt yrkes- människorna delar medatt ägna sin de invandra-att mångaunga av
verksamma tid enda företag elleråt enda de svenskarna från hemländer bärett medsina sigen som
bransch. Risken också dessutom utprägladeär många urbana traditioner.stor att mer
kommer uppleva längre eller kortare perioder tendensEn anknyteratt till denannan som nya

arbetslöshet. miljömedvetenheten också hängerav men samman
dennaFrån snabbskiss grundläggande mednågra ökad egenverksamhet det växandeär intres-av en

förutsättningar kan finnasdet anledning funde- för materialfrågor och för hantverk och hant-att set
hur människor förändringarna,över verkstraditioner.på industriellaDen produktionensra reagerar

vad det finns för attityder dag kan överlägsenhet fåtti har knäckar och plöts-säga någrasigsom oss
kulturens roll börjannågot sekel. ligt kani vid byggnadsstyrelsensnästa avskedsse-om av man som

tendensEn tycker ökandejag denmig hösten höra hela byggsektornär minarium gångnasom ettse
för miljöfrågor vid bemärkelseintresse och vilja talai vikten följa den verksamhe-attom av upp egna

hos människor självamånga hjälpa till miljöar- utvärdera och drai lärdom erfarenheter.att ten, att av
betet. finnsHär för kretsloppstänkande, erfarenhetenintresset Det det praktiska arbetet,ett är i metoav
för återanvändning förockså bebyggelse- der och material, människans vardagliga reflexionermen en
miljö mänsklig skala och med kvalitet.i lyfts fram och roll vid sidan denigensom ges en av

det gällerNär bebyggelse och byggande det kunskap forsknings- och utvecklingsarbetetär som
tydligt attmänniskor har blivit intresserade förser ossmedlmer av
helheter, bara den bostadeninte hur ökade förDet kulturmiljön för-intressetutanegna är nära
området bor fungerar.och och lufti Ljus bundet med miljöintresset den äldre miljönut Iiman ser stort.

slagordet 30talet dominerandepå finnerså människorinte dag mycketär det värde-som var i av man
dag. vill förutomMan bra bostadi ha tillgång till mänsklig skala, oftanaturmaterial,sätter variation,en -

affärer och olika slag,till kultur olika for-service också naturliga mötesplatseri eller vägkor-iav torget
Det grannskapstänkande med tydli-är vid eller framför det gamlasorts järnvägsstationenmer. en set,
urban inriktning tidigare. brukskontoret.än dagens förMen kultur-gare i intresse

finnsSamtidigt det allt fler inslag egenaktivi- miljön ligger också tonvikt förstaordets led.påav en
arbete och delaktighet. Till del Behovet historiskttet, perspektivgemensamt har ökat ochären av av
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frånattitydiakttaSamtidigt kandag.ocksåbara här och visammanhang, inte sam-utan en nysam-nu
regionalpoli-där kulturenhällets sidatillförstå bakgrunden dagens in iförbakåt sättsbandet ettatt

utveck-tilldelas rollperspektiv. Kulturentisktkulturella verk- isociala ochochden miljöhändelser, en
blirkommuner.län och Denlingenhandlar identitetlever isjälva inte minstDetlighet vi omsom

förstärkaellerbibehållaSyftetinstrumentell.kollektivindividuell och ärbåde situation atti nären--
samhällsmiljöninslagenstrukturförändring- de görsnabba iinternationalisering och positiva attsom

ellerfinner platsenföretagmänniskor ochförförutsättningarna trivsändrathar många männis- attar
framti-förochattraktivtområdetblivithar samtidigtldentitetsbegreppet värtliv.kors att satsamer

den.tidigareuttalatkomplext. dag leverI många änmer
utveck-för närvarandelandetfamiljeidentitet Runtom pågårharflera identiteter. imed Vi vår

frånkommerslag.dettalingsprojektstads- Initiativetharyrkesidentitet.också Många avenenmen
kommuner.landsting och Förutomlänsstyrelser,denstarkt medidentifierar också attidentitet sigmen

projektfinns flerakulturprofilenförstärkaalla allmäntfritiden. ifödda eller bor Förbygd där de påär
starkmedökadinriktningtydligför barn turismderasochinvandrare Sverige minst är motintei enen

kulturella inslagen.debetoningstarkaredubbla identitetennaturligtvis den ännu av
byggersamhällsintressekommeridentitetsfrågan för lång tid Här vimarkerad. möterAtt ett som

kultu-annorlunda medvetenhetoch litetdetLikasåfråga uppenbart.central ärär omenatt nyenvara
kul-välbefinnande,för människorsrolluppmärksamhet.fråga kräver sersomstor renssomen

fördrivkraft ekonokulturmiljönocholika identitetereffektenexempel våraEtt på turen som enav
sysselsättning.utveckling och Detmiskför odlingsväxande ärheladet Europa intresset en synöverär

fått starktharfram ochgradvisbön-den kamptänker då vuxitlandskapet Jag påinte somsomsom
politiskainternationellt.genomslag Detför för jordbrukets intresset äroch derasderna organisationer

kommersiellt kanocksåuppenbart.kan Men vistarka reaktionerdeöverlevnad ettvi seutan som
kulturverksamhet ochför kultur ochökatsamhällenstäder ochfrån människor intressei störrenotera

kulturmiljö.förfritidsom-odlingslandskapet sittutnyttjar somsom
tendenser ochfunderingar kringdessaledertraditionella landskap de Vartdetvill bevararâde. De gjort

kul-kan riktasVilka blir kravenutveckling mottill sitt. som
till kul-perspektivetbegränsarturpolitikenkulturpo- Omformulerade de1970-talet jagNär man

kommerfrågordetturrniljövårdenvälfärdspoli-ledingick de jag ärlitiska målen i tretror somettsom en
kulturarvet,kunskapendelsmaterielltbaraförutsätter stå itik inte centrum,utan attett omattsom

bebyg-kulturminnen,vårdenunderhållet ochdel. delsalla tillvälstånd kommerkulturelltockså avett
mellan identitetkopplingenlandskap, delsochrikt gelsemöjlighet tillmänniskaMålet varje ettatt gevar

Även centralkunskapsfråganmiljö.och intekulturellt aktiv ochsjälv ärkulturliv,varierat att omvara
urval ochtillställningför kunna priorite-kontinuitet.miljötrygghetenkänna minst tai attatt gaven som

andradekoncentreravalt två.harför lika självklart migmålövergripande ring, jagimig attDetta är
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Med minskat för fastighetsförvaltningintresse skattereformenGenom försvannett den avdragsrätti
samhällets fortgåendeoch strukturom- tidigare funnitsregi för underhållet jordbruketsegen en som av
vandling leder till utslagning kulturhisto mangårdsbyggnader. egendomarMångasom av stortav
riskt viktiga byggnader och miljöer blir ansvarsför- nationellt och med kulturhistoriskt värde-intresse
delningen fråga,central ansvarsfördelningen och fulla huvudbyggnader, bl.a. fideikommis-de gamlaen
villkoren för bevara och vårda kulturmiljön. har därmedEn hamnat sikt helt ohållbaratt isen, en
självklar utgångspunkt det villmåste Ofta handlar detvi byggnader,situation.att överstoravara om
bevara långt möjligt också brukas,så vården ibland verkliga kräver hant-att monument,av ettsom
kulturvärdena fungerar integrerad del verksmässigt underhåll.som en av
byggnadsunderhållet eller bruket marken och Underhållet dessa hus långt vadgåratt utöverav av
det delarmångaär brukarsynpunkt finnakan rimligt. Detansvaret.som ärman ur

fungerar detSå dag och det kanske därför helt jämförbarti så måste med vården värdefullaav
tydligare fungera för-ännu Men delari odlingslandskapet där kon-systemetmorgon. statenav genom

samhället stimulerar till för traktutsätter med de enskilda brukarna förinsatser betalar fort-att en
bevarande. Samhället människorsmåste hävd tidigareDen avdragsrätten kanmöta intres- satt sessom en

och vilja till med rimliga villkor. kontrakt,insatser Dit har stället hänvi-Ise egna sorts sagtssom nu upp.
har finns detVisst dag både lega-vi inte nått.ännu till det statliga byggnadsvårdsanslageti ägarnasas som

och ekonomiska syftar till därmed fåttinstrument har kraftigt ökad belastningjust ochattsom en
skapa hos och förbrukareincitament under- dessutom fungerar särskilt förägare bra deninte typ av
håll och vård. Intressant sammanhanget den dis- löpandei underhåll frågadet härär ärsom om.
kussion fördes anslutning till besluten Planeringi och alltförblir hög gradprioritering isom om en
jordbrukets omställning och ledde till myndighetsfråga stället för det kulturhistorisktinrättan- isom att
det föranslag bidrag till landskapsvård. betingade underhållet finansieringoch dess fogasett nyttav in
Med detta slog fast nämligen naturlig del förvaltning.princip, egendomens Attattman en som en av
jordbrukare särskilda för vårda skapa former förgör insatser skatteavdrag därför enligtåterattsom är
kulturvärden, vad krävs för nödvändigt.utöver primärt minmeningsom
jordbruksdriften, skall kunnna ekonomiskt stöd underhållsfrågornaMen och samspelet mellan
för dessa Samhället betalar förinsatser. nyttighet. underhåll och för förhindraersättning riv-en att t.ex.

Ser andra delar kulturmiljön fattasvi på också generellt till diskus-ning måsteav tasmer upp
välkomna förstärkningar det statliga stödet vid ekonomisktrots vill förhindrasion uppgångav om en

mycket för de rimliga villkor nödvän- där samhället försvarakan viktigaatt är situationer intege som
diga. skulle också viljaJag saknar hel- kulturvärden.påstå gäller bådevi de grundläggande kra-Deatt en
hetssyn fördelningen det ekonomiskapå underhåll bebyggelse och de ekonomiskaav ansva- ven av

exempel belyserEtt detta slotts- förutsättningarnaoch herr- för underhåll.ret. ärsom
gårdsmiljöerna. Även det dagens lagstiftning finnsi ettom



25kulturmiljöSamhällsförändringoch

får fler sådanaprojektinnebäraeftersatt underhåll bli ekono- säkerhetkanunderhållskrav viså attatt att
allmänhet egendomhandlarhandför fastighetsägaren Detmiskt ii situation tagynnsamt omom.en

aktuella industri-privatägd. Mycketsamhället harbyggavill och ärvaritrivanär ägaren nytt sommen
försvunnit.industriella basen harersättningsbestämmel- miljöer där denAnledningenvill bevara. är

utredningarvälkända.Problemennybyggande. Mendirekt Genom ärpremierar trotsattserna som
saknas politiskalång tiddiskussioner underförväg leder bestäm- ochersättningskraven inte iprövas

finnagäller sidanställningstaganden.ochtill osäkerhet hos kommunerna Detmelserna också å attena
andraför anläggningarna, denhuvudmänbevarande. Alla lämpligadärmed allmänt åmotverkar rent ett

underhållfinansiera vård, ochhittills det behövserfarenheter upprustning.visar nytän- attatt ett
alltmerEftersom och kommunerlandstingkande. ärstat,

miljöerförvalta kulturminnen ochfundera obenägnafinnas anledningdessutom ikanDet attatt
angelägetmyndighetsform blivit särskilthar dettill underhållgenerellt det statliga stödetkring attmer
stiftelseformför förvaltningfinna modellervärdefull bebyggelse. delskulturhistorisktvård ioch av

ekonomiska villkor,motsvarande dels bättreellerbostadslånesystemet baserasEfter avvecklingen av
skatteregler.bidrag. Förslagstatliga stödet huvudsakdet i t.ex. gynnsammagenomsom

musealt bevaradegäller sådanaOckså detförts framtid till harfrån utnyttja närattomannan
nationellt värde leder avsaknadenkomple- anläggningarskattelagstiftningen och taxeringen ett avavsom

till våldsamekonomiskt rimliga lösningarbefintliga stödformer ellertill pressment enen mersom
byggnadsvårdsanslaget.det statligaförkastats.stödform allmänhetgrundläggande har i översyn aven

sysselsättningsmedel undertillskottenförnyad diskussion.här behövs DeOckså Be- stora aven
förhindramöjligtdetde harskulle användasockså kunnaskattning åren gjortpreventivt attsenaste

kunna säkerställakatastrofer. långsiktigtför hårdare exploateringför minska Förintresset attatt rena
värdefullaste kulturmiljöernaredan de allraäldre stadskärnor.vårai avt.ex.

det emellertid nödvändigtmonumentkaraktärtill kulturminnenSärskilda problem knyter ärsig att
för löpan-ekonomiska villkor denskapa bättreförlorat ursprungliga delskulturmiljöer haroch sinsom

alltför syssel-dagensförvaltningen, delsåteranvändas deanvändning heller kanoch ersättaintesom
kultur-försättningsberoendesvårigheterändamål. Anledningen kanför investeringar isystemvaranya

statligt grundansvar.med tydligareåteranvändning miljöer Förkort sikt finna lämpligpå ettatt en
nationelltdet naturligtanläggningen kulturhistoriskt,har högteller investeringar imig är attatt se

infra-kulturellviktiga miljöerocheller pedagogiskt värde denvetenskapligt satsningatt ensom en
ochjämförbar medstrukturellerbör bevaras investeringar i vägarmonument museum.som

billigare.oändligt mycketfinns hel del anläggningargammaltSedan järnvägar menen av
finansieringsfrågornaVid sidaneller förvaltadesamhällets jagdet slaget i ägo seravav sam-

strategisktrådgivningeninformationen ochStruktur-ellerhällsstödda institutioner. ensommuseer
dåför sekel. tänkerviktig frågakommer med all Jaginneburit ochomvandlingen har intenästa

3 l4-0l53
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informationen kulturarvet det skall allmänheten för skyddet kulturmiljön och detåter-jagom seav-
komma till rådgivning till fastighetsägare försvararalla de legitimt dessa vär-utan attsenare som-
aktörer kommer engagerade vården den grannskap. nuvarande trenden,Deni i sittatt attsom vara av
kulturminnen och miljöer, rådgivning metoder politikerna drar tillbaka från bebyggel-sig att styraom
och material för vård underhåll.och seutvecklingen, samtidigt brytas. Miljönmåste är en

Klarar marknaden den frågasaken det alla.Nej,inte angårvetav som oss
erfarenhet: kan lita marknaden. gäller frågan,det den andra sambandet mel-vi Närvi inteav

Anledningen kanske framför allt tidsperspekti- lan identitet finnsoch miljö, det anledningär att
Marknaden arbetar naturliga skäl förmed den betydelse människors identitetpåminnavet. ettav om

kort perspektiv särskilt jämför med kultur- kulturminnen kulturmiljöer tillmättesoch iom man som
miljövården, kan byggsektorns l970talets kulturpolitiska reformarbete. Dennainte accepterasom syn
garantitider eller andra slag har alltsedan förts fram för fortsattadessmått motivutanav samma som

arbeta perspektiv eller kulturmiljövården. stark identitetmåste 100, 200 000i 1 Enår. insatser inom
Även dag kan ökat hos det gäller den enskilda individen, ellervi i intresse sigett ortom se vare en

fabrikanter försäljare föroch traditionella uppfattatsmaterial länet helahar också tidenregionen som
och metoder, också för kvalitet all- självklart.det längreMennågot positivt. inteärvarsamma mer

myndigheter och med Händelserna forna talardet Jugoslavien tydligaså måstemänt, i sittmuseer ansvar
för kulturmiljön arbeta informationaktivt med och språk.
rådgivning och systematiskt dag Kulturminnen miljöer laddade medochän i ärmer engagera sym-

för bättre grund- och vidareutbildning. boler. dag upplever symbolerhur dessasig Det I vi utmanaren
behövs också förstimulans bygga krafter.nätverk destruktiva Särskilt dramatiskt har underviatt upp
för erfarenhetsutbyte och samarbete profes-mellan den tiden kampen mellan kroaterdettasista imött
sionella och alla arbetar förstörel-med kulturmiljövård serber däroch och striderna Bosnieni isom nu

fastighetsägare eller brukare eller ideell kulturminnen led etniski ingår iettsom en sen av som en
verksamhet. kulturarvet blivitOckså här hemma harrensning.

det gällervârdNär och underhåll drar jagslutsat- här riktatmot invandrarna. tänderManvapen,i ett
infördet sekelskiftet behövs eld för främmandemoské den inslagpåöversyn äratt att ettsen en av en

villkoren, både de ekonomiska och de kunskapsmäs- eller det svenska kul-hos målar hotett motoss upp
sådan behövs för ända-En invandringen ökat.siga. översyn näratt turarvetmer

målsenliga lösningar dag. därförbör fredligare plan kan uppleva kollisionerDen Pâän i sin vita ett
utgångspunkt de kultur- och miljöpolitiska målen slag. gäller det sällan mellani Då inte mötetannatav

oftaoch fallet eller mindre tyd- internationellt präglad urban och traditio-inte så varitsom mer en en mer
ligt reformbehov från andra sek- nell kulturuppfattning.regional eller lokalutgårstyras av som

och problem. Baltic Sculptureintresse Sommarens satsningtorers stora en
Politikerna det ökade fickhos Festival Gotland gotlänningarmåste möta intresset mångat.ex.
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för samspeletförståelsetilleller kulturmiljönvad degotlandsvänneroch ansågsig motatt enuppresa
det sammanhang-kulturer.mellan människor ochkulturmiljö och iden- lderasotillåtet intrång iettsom

roll.viktigspelar kulturmiljöntitet. et en
innebär dettamyndigheterochfrån kommersielladen FörSamtidigt hot attvimöter museer

sprida kun-viktigareblirkul- ökat. Detdet äkta kulturarvet.sidan Man ännuutnyttjar attansvaretmot
förklarakunnakulturarvet,för skaprekvisitakammare på attattteatern samman-turarvet omsom en

kulturmiljö,de kan utläsastill verksam- hangenoch bakgrund den vårskapa attstämning ursomegna
samverka medrådgivning ocharbeta aktivt medförändrar kulturmiljöochellerheten så attutnyttjar en

dessut-lekmän.ochuppfattas. Museernalängre kan måstedess budskap organisationerinteegetatt
förfungera estrader debatt.till kunnadentvekanDet övergångingenär ettatt somomom

mellanutbyteockså rikarebehövermångkulturellt samhälleutpräglat Vivi centra-ettuppsommer
arbetardemochoönskad ochkaninnehåller problem. idag institutionerlever Vii sommuseeren

och ökadför vidga dialogenlän kommunerockså ochsvenska. kan idetpolarisering Men vi att
regionala synpunkterlokalafräm- bryta ochutsträckningkännauppleva kommermånga sigattatt

starkareinternationella.centrala och Ettinför traditionella äldre kulturarvet ochdetmande mot enga-
internationella diskus-från svensk sida denlig-förlorar den trygghetmänniskor därmed iatt som gemang

internationellt kul-medverkanoch aktivmiljön och dessmed densamhörigheten isioneni ettegnager
synfältet ochskulle kunna vidgaturmiljöarbetehistoria. ge

ochdiskussionen här hemmabidrag tilltendensersådanamotverkaFör nyttiganegativa per-att som
det arbetet.spektivoch isoleringleda tillkan måste vimotsättningar egna

mellanalltför begränsade utbyte vårafram det identi-lyfta det kärnan Dagenspositivaiärsom
antyderinternationellt,ochförståelsenochtetsbegreppet, nämligen kunskapen institutioner även sam-

kan-tydligarekan behövastidigt detformar identitet.för vad människors incitament,Vi måste attsom
till beri-för stimuleraekonomiska,alla skeinsiktsamband och skapa ökad vi ettvisa attatt merom

enligtalltsamspel. det viktigastekandeflera behöver också Menmedlever identiteter. ärMen vi av
informa-för rådgivning,karakteristiska elementenförklara och diskutera de min mening utrymmetatt

med allmänhet ocharbete tillsammansochochkulturmiljö den långa kontinuiteten tioni vår egen -
externfinansieringenbeskärs,bevarandegraden, denden höga organisationer inte attnor-gemensamma

förlorarkulturinstitutionernalångtkul- drivsmellan ochhistorien samspeletdiska och såinte attnatur
samhälle.föropinionsbildare humantrollenord förskjutasmed andraTyngdpunkten måste etttur. som

betraktande den identitetenfrån närsyntett egnaav
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Kulturpolitikens uppgifterEn dag i oktober medelstor svenskgår jag irunt en
stad. blåser snålt, luftenDet klar ljusetochärmen
sidenskimrande. harJag här den tidinte I Att vårdavarit jag kulturarvett

och hittar liggerminns Men vidöppnainte. och städer harHus tidigaregatorna vi ärvt generationer.av
bok, där läser utefter husens fasa-jag kulturarvDet omkring dagtexten ochsom är vien varjeett ser oss

der. samtidigt del skatt. Konst,ännu störreen av en
skrivetDär hur människor byggtstår och format musik, litteratur, arkitektur alla områden harpå-

dagliga miljö denna plats.sin läserHär, människorjust tiderna berikat kulturen.jag, harDegenom
har haft ovanligt bra arkitekt under mellan- skapat värden aldrig kan mänsklighe-man en mätas,som en
krigstiden, med känslighet och inlevelser skapat samfällda tillhör alla.gåva,som tens som

kring vardagen då och Blicken glider Därför kulturpolitikens första huvuduppöver måsteen ram nu.
putsfärger, enkla fönstersnickerier, klas- gift vårda. förvalta kulturensAtt skattervarma atten vara

sisk gavel kring till arbetarbostadshus och dem tillgängliga för alla.i bibliotek ochport Pågöraen en
stad Sverige. Bakom enkelti stadsmiljön och konsertlokalen skaett svävar muséer, iornament i vi

Ändåkonstens hela historia. handlar det grunden kunna del vadi skapats under århundra-ta av som
detnågot då och den. berikar livet,Det det innehåll ochannat,om en omsorg om som var ger samman-

där, och lever vidare här och Bakom hang. Bildeni boken, huset videttsom väggen, inu. texten
husen grönskan lummig, hund skäller,är och musiken hör, talarnågra andra tider,vigatanen om
barn leker. andra livsvillkor och problem, ocksåupprättarmen

dessaNär hus byggdes landet betydligt fatti- kontakt mellan då förmedlaroch Kulturenvar en nu.
ändå har den tiden lämnatän historiens erfarenheter till dag, den hjälpergare nu, ett iarv som oss oss

består, miljö glädjas Naturligtvis har livet förstååt tid.än.att våren att egen
denna plats lika slitsamt och trivialtvarit det räckerMen med samla böcker hyl-intesom att

andra håll. Säkert har här bott både olyckliga och lor, tavlor vårda hus miljö.ochi Varjemuséer, att ny
lyckliga. här harMen för vila och åter- del allt detta. enskiltgetts måste Varjeett generationrum ta av

hämtning. barn ledas upptäcktsfärderDet skainte kallas idyll, utan något som i måste vidihanden in i
borde självklart. miljö formadEn med ömhet kulturens skattkammare för vadpåvara att syn som
och för dem lugn och kon- finnsvärme där.i Kulturpolitikenmåste också ha pedagomåstesom ro en

det krävande arbetetsig på och gisk ambition, blircentrera krävande starkareväxa ochatt upp som mer
skapa bild själva ochsig världen. Till detsig underhållningsindustrinaggressivareen in påav tränger
behövs både stimulans och vila. alla områden och människors föreställningsvärldtar

besittning.i
aldrig fåttOm har lära förblirsigman se, man

blind för mycket sådan blindhetEni sin omgivning.
förklarar svenska stadskärnor några åratt
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läkande.ochhelandeochmusik, dansfram i sigkulturvärdenskövlas ärkunde teaterväxtpå som
konflik-bearbetaocksådet kanl700tals-Gamla Men sättflerhundraårig historia. attunder ettvaraen
kommabehöverkritikformulerakvali-hantverksmässigskönhet ochmedhus attter, somenenen

vandaliseringUngdomsvåld ochfram. visaråstadkomma,kanbyggapparat atttids inte vux-vårtet som
jordmånskapaförmåttenvärlden växanerslitna ochblivit både inte attför smäckbyggen ensomrevs

känslorkanaliseramöjligtdetdärochekonomisfanns det starka ärföråldrade att20 Visstår. mogna
konstruktivt.tillvanmaktbesvikelse och någotförödelse,krafter bakom dennaka jag är över avmen

starktsamhällesekulariseratblivitharräd-värden kunnat Sverigeoersättligatygad ettmångaattom
hel-önskar välvärden. Ochmateriellainriktateftervärldenkunskapen Fördas varit större.om

maktkyrka medauktoritär våratillbakalerbetraktas övertidskommer rivningsvågorvår att ensom
medhänderfråga vadliv.kulturpolitiken Men måsteområde har vi ettdettabarbariska. sinaPå som

för detgrundensamhälle,materialistiskt materi-uppgifter. närförsummademest
detSannolikt harvackla.börjarella välståndetegendomligtverkakan så många varit svagDet att

ellermissnöjesrörelser ochmotståndskraftförklaringlegatför det Enblinda är mot mernärmast attsom
betydelsefullaendafrälsarläror.dubiösa Detmindrestads-Arkitektur- ochdetlärdeskolan aldrig attoss se

förankratdemokratisktdettabålverketfläck all-fortfarande ärbyggnadshistoria ettivit även motär en
bärskulturliv,vitalt många männis-ochderassvenskar husenmänbildningen. iFå när upp avsomvet

diskussioständigaförmåga ochskapandekorsdevarför deellerstad byggda gör.är ut egensomseregen
stadenkan läsalärt detden iMen gång sig ner.somsom en

förförutsättningnödtorftMateriellpromenad attärbok blirDå varje äventyr.ett eni öppenen
kulturella värdenleva.möjligt Menlivet skastädernakommerdelaskunskapenOch många attvaraavom

Kulturenleva.skaför detbehövs ärocksåbyggs kommer värtvårdas bättre. attDet att varaatt nya som
erfarenhet,seklersdensamhälles livsnerv. Ikommerklimatformas Vi återigen etti att rymsannatettatt

ständigtfrågortidsformuleras pådenhåller vårkvalitet ochmed ihus omgivning att egensomen
förutsägbar.kultur aldriglevandeDärfördeprimerandetillslitassnabbtmed ärleva nytt. enattutan ner

tristess.

redskap ochKulturpolitikens resurser
verksamhetSkapande2

Skolanhuvuduppgift främja IandraKulturpolitikens är att
skolan.redskap DärviktigasteKulturpolitikensalla livets ärverksamhetskapande områ-stimuleraoch

läsa, därochräknalärabaraskagrundskolansfrån siginteallaoch attden, inom mangrupper
denhöra.och PåläraocksåSkapandekonstnärliga elit. sigmåstetill landets attnybörjare seman

grund-torftig.skolansvenska Dessdenpunktenför ungdomarlivförsäkringverksamhet ärär somen
måla,lika viktigtdetborde bararegel rita,framtidendärtuffare värld, ärallt attatti terväxer enupp

fakta.plugga Despeladansa och infärg, form,medhållahotande. attAtt teateroviss, somsig
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båda hjärnhalvorna lika mycket för utifrån,måste de kan följatränas näring spårenatt än attgenom
ska bli hela människor och kunna användavi vad jämföra kontinentens hus med Tydligtvi våra egna.

lär. inlärd faktakunskapEn kan löst. den illustrerasMen också byggandetsitta hur de nordiskai nära
lärt måla det bild ellernågot gestalta länderna varandra kulturellt,i och hurståttattsom intensivtgenom

det teaterstycke har också införlivat kunskapeni utbytet oftaett varit.
med själv och fantasi. kan ocksåsig Då Skolbamensin kan skickas kanDepå strövtâg.egen utman
bruka det lärt helt dörrar och fönster, de kan kar-sätt ritaett annatman göraomament,av

skolans försummelserEn gäller enligt stadens frånhus olikastörsta epoker. kan stude-Deöverav tor
också arkitektur- och stadsbyggnadshis-min mening träpaneler fönsterprofiler,och träbitarintara av

baraDet centralt kulturområdetorien. olika slaginte och lära kännaär egenskaper.ett Historia,träets
saknas skolans läroplaner, ocksåi träslöjd, hembygdskunskap, konsthistoria och ekoloutansom storen

pedagogisk möjlighet kaninte och uppgift,utnyttjas. däri materia-som rymmas en samme
städer,Våra hus och miljöer berättar hur let meningsfulla och kunskapen levande.gör ämnenaom

människor bott förflutenoch levt tid. stadVarje Arkitektur-i och stadsbyggnadshistorien är gränsöver-
har historia, identitet. finnsKanskesin skridande, där flätassin de olika varandra.in iegen ämnenaegen
där medeltida slott eller krokigett stumpen av en

berättar den allra äldsta tiden. Den 2 Kulturinstitutionergata som om
medeltid läser skolboken, den därmed där föri Ute länge sedanEuropa, kultu-är i insettman om man
också närvarande den välkända föri värde städer, länder,ochomgivningen. detregioner växteegna rens
Kanske finns vattendrag kan berätta det fram byggnader för olika kulturändamål hek-ett isom om nya
strömmande betydelse för kvarnarna tisk takt under 80-talet. sällan blev det husvattnets Inteatt av
skulle mala, smedjans hammare slå,för flottning och högt prestigevärde, världensritade kändamestav

finnsKanske gammaltjämtransporter. rådhus arkitekter. Frankfurt genomförde museibygg-ett ett
berättar hur borgarna styrde stad, och nadsprogram väldiga dimensioner och lyckadessinsom om av

vilken smak och stil då bäst. den därmed förändraansåg När totalt stadens internationellaom man
stadens börjar framträda,egna mönster blir också i rykte; Den hade tidigareibetraktats dåvarandesom

stad avläsbar.varje Västtysklands förstörda stad. Nerkördaannan mest porr-
kanMan använda den lokala miljönpå så och kvarter kantadevis stadskärna, hårdhäntgenomen som

historien pedagogiskt byggspekulation fåttDetinstrument.ett virrvarrsom ett av osamman-
bidrar till lokal förankring också grund för hängande framstodhöghus. Nu Frankfurt medmen ger ens

kunskap vidgar arkitekturformerDe Tysklands kulturmetropol, lystermedny som vyerna. som annanen
hittar det enskilda huset vid denvi i och attraktionskraft. denI Parisinvigdes likasåsom gatanegna en ny

leder blickarna till förebilder och impulser kulturinstitutionen eftermönster, den andra och USAiena
från andra städer, andra länder och kulturcentra. byggdesTy aldrig förrmuséer som

har alltidSverige olika hämtat kulturell Stockholm fårAttsätt hus för Modernaett nyttnu
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lyktakonserthuset i näraSkeppsholmen teatercentrum,Arkitekturmuseetoch på som enmuseet
allt-kanutställningslokaler. Dessa institutionerochföruttrycksenkommetkan ett sammase somman

vilketkvällstid,stadenliv itillsammansdet åt ävenförutsättningunder såtendens. Det positivt att geär
Ettför caféer ochunderlagkulturin-centralainnehåll. restauranger.levande sinTyfårockså tur gerett

kategorierolikamänniskordärlivligtmotsatsställ-fårdebehöver stå i centruminte avvi,stitutioner
kon-Särskilt dagensatmosfär.blandas, iochstimulansskalokala.till de tryggDe tvärtom engerning ge

förlivsviktigtdetsamhällefliktfylldadet krävs ort.helhet. ärkulturlivet Förtillimpulser enensom
tillgamlaOmbyggnaden magasinför någraplantskolor ettochbästadethög görsnivå avsom

framgång,Sundsvall blevkulturcentrumklass.internationell iMan storkulturverksamhet enaven
kulturstad.ryktestadenocksåbetyttvad Bergman nytttänka ettbara Ingemar gett somkan på som

för denkonstateraroligtmycketför den DetLindgrenAstridfilm eller är att somsvenskför sven-
bygg-vackrarädda dessaförkampenminns attbarnboken. ännuska

Nyköpingsför sedan.frånnaderkul- årlokala tjugodet rivningkommerenskildför nyaMen varje ort
planeradvackertomsorgsfullt ochkulturhus,konserthusethand.första Museet, ärturlivet i enteatern,

glädjandeocksåcentralt läge,byggnadfrämstade ärstad i ettkulturklimatetför De ettviktiga i ären
kulturhusLeksandsexempel.rikvill är annat.för ettkommuner igångspelbrickoma ensom

hållandraliksomhar Växjö påstadsbygg- Däremot idärförbörochkuturverksamhet i ett manses
kultu-ochstadslivetvitaliserade chanserhurord viktigtmed andra missatnadsperspektiv. attDet tex.är

hakundedecentraliseringhögskolornastilldet harrelationvilkenligger,biblioteket teatern somren,
härlägerhögskola iinred- Byggeroch ettockså hur husenoch är gett. somen nyut manmuseet, sermen
harutanföringenmansland långtlock-de skatillgängliga, centrum,bara manskada. ettDe inte varavara

Studenterför staden.möjlighetviktigförsummatsynliga.monumentala,ande, Inteintressanta. enmen
kultu-normalbefolkningenanvänderfrån bibliote- sig änljusetska avMan strömmar ut mersomse

kritiska diskus-medoch kan sinainbjudan-denkänna institutionerkvällarna ochfönsterkets rensom
förnyelsetillbidrasamtidigt nyttigochkonserthusmedTillsammans sioneratmosfären. avde en

detnärheten ärdem. ibidrar Har seminarierumkvällarna, sittföreställningarhar på manteater, som
till kon-utställning, lyssnaslinkalättproblemet indetstadsmiljö.rikaretill Ty enattdet enstoraen

kvälls-oftaharStudenterlunchmusik.eller litestadskärnorkommersialiseradedagensmed är sertatt
café-kringdessemellanochkom- gärnasitteraffärerna seminarierMentotalt döda,blirde stänger.när

flesta tilldebidrardiskuterar.bord och De ändärkulturinstitutionerplanerakan mersinainmunerna
innerstäderdöda såstadskultur inner-den våraeffekt. justochbehövsde störstger

atmosfärmedcaféervadOchväl behöver.fått ligt smånyligenrelativtJönköping harochVäxjö
kulturlivet, detförbetyderfikabilligt värtutställ- ochbyggtharJönköpingkonserthus. voresittnya

särskildkandetElmia, där något posi-ningsområdet uppsats.inte enge
bordeochför kulturenviktigaligger Universitetendäremot ärtill stadslivet.tillskott I Växjötivt
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kunna bli det mycket högre gradi mycket sällsynt hos kommunalråddeän ärnu, om man som som
placerar dessolika och 70talens fattat60 de aktuellainstitutioner rivningsbesluten. friskarätt. deDe är

centralisera skapaochmisstag otympliga motvikter förbehövs demokratisktatt storavar att ettsom sys-
enheter, isolerade från verksamhet samhället. fungeraska väl.i Föreningar Karlstad levertemannan som
De stadsplaneringenmåste Ja, och andra ingalundaigen. bara protestförening-mångamonteras ärner

helt mål. Städernamåste har hittills planerats bygger långsiktigtDe på sinnya störreortar. upp en
för handelns, företagens bilismensoch behov. kunskap ochDet medvetenhet de kulturhistoriskaom
har lett till döda stadskärnor och biltrafik för- värden finns där. Föreningen Brunnsvikensen som som
kväver miljön. gällerNu det stället alla hari imponerande förvännersätt gjort insatsatt visaatten
främja rikt kulturliv och god miljö. kom- vilkaDet kulturskatter och vilken värdefull naturmiljöett en

för också handeln tillgodo. finnsövrigt området kring Brunnsvikenimer isom
Lågkonjunkturen tillfälle bygga Stockholm.är rätt att upp

kulturens infrastruktuf, det nätverk skolor, kul- litet exempel haftEtt möjlighetjagannatav attsom
caféer och billiga lokaler för före följa,turinstitutioner, uppbyggnaden litetär i små-ettav museum

ningsverksamhet, studiecirklar och kom- ländska Bodafors, ekomuseum, heltEmåns ochannat som som
föravgörande samhällsklimatet fram- hållet tillkommit arbete.iatt några entusiastersmer vara genom

tiden. mindre städerI stadskär- förfallenmåste gammal kvarnEn har tillsatsaman rustats upp en
städer också förortscentra. vackeri Det museibyggnad,större blivit viktig tillgångnorna, som en

uppgift börjar bli alltmer akut. för det lilla samhället.är I kanSå pågöra mångasenare en som man
för alla förorter, Vällingby, det lilla håll.prototypen är nu

kulturcentret Trappan nedläggningshotat efter arbete läggsDet människorspontantsom ner av
verksamhet.40 års Det symptomatiskt och arbetar förnära mål, kan värderas.är Detinte ärettsom nog

alarmerande. gyllene tillfällen bör samhällets stöd.som

3 Entusiaster och eldsjälar Samordning resurserKulturlivets allra viktigaste är entusiaster
och eldsjälar. Människor engagerade sak morgondagens samhälle kulturen,I detiär inteärsom en anta-
kan aldrig byråkratiskt planerad kul- let motorleder kommer land,ersättas göraav en ettatt ortsom en
turaktivitet. kan gälla friaDet eller attraktiv. lokalamiljön, kulturlivetoch detDetteatergrupper är
föreningar kämpar gamla kul-rivning kartan, rikedomot sättersom precisortensav som namn som
turbyggnader. kategorin kännerDen väl mångfalden och kultur-jag svensktgenerositeten isenare men,
efter åtskilliga besök städer där vackra gamla hus liv kommer främstai landets tillgång iatt ettvara

hotade eller andra skälet. harvarit framtidaDet gränslöst Europa.gettav ena
grundmurad beundran för dessamig människor. begriper dettaKommuner framtidenharen som

besitter oftaDe arkitekturhistorisk sakkunskap för politik bedrivsDen lokalt kommersig.en attsom
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ochflexiblaprojekttill liv. änMånga småockså ärdå inteviktig, måste merattstaten semenvara
lågkonjunk-efterhandkandet Demöjligheter Tykommunernas är trappas somett stora. nerstryps.

byggnadsarbeten kommerandravika ochför vitaltfinnsdetnationellt turenintresse ett geratt resurser
förbrukamarknaden. Detkommunala inteläggalandet. igång attkulturliv Atti voret.eX.ute ner

finns.redantillvara deförlust.allvarligmycketinnebärmusikskolor att tautan somresurseren
fär-skapandefår utvecklaelevernadärSkolor, sina

finns.värdefulladetdigheter någotär mest som mötesplatsav Kulturen en-guld.vårdabordeDem vi som
pla-tid, degyllenespekulationens80taletframtidenkulturen storaNaturligtvis kommer iäven var
tid.Luftslottenstid.projektensdeochmycketdenbidrag.behöva Ja, måste prioriteras storanernasatt

byggdeslånadeefter miljardmiljardroll. detdess Förcentral Mendag,högre är monu-så äriän ty
förväntningardåvarandemarknadenskulturbudgeten,ökabara överment -inte att som mangenom

skulleständigtvärdefastigheters stiganämligenkultur-blomstrandeförförutsättningarskapar attett
skullekontorslokalerdyraoch behovetgradhögre out-handlar kanskeliv. varaDet i ännu att avom

dagbehövde,tömligt. iinteöverhuvudtaget Det visamhälletsanvända monumentett varresurser
deolika områden.allakulturen stårfrämjar inom tomma.sätt som

andra.bli heltuppgifter Nu90taletsdet måstemotorledsbyggen,tillMângmiljardbelopp isom
målmedvetetochlångsamtdethandlardestruktivStockholm, harDennispaketets.k. atti omen

ochframtidenhållervärdenbyggabiltullar imiljön. viaverkan Det somär somuppsompengar
ekologis-lärabehövas. Vifortsatt kommer måstehjälpmed nyttattmåste in igenantingen tas av en

tillva-dem,byggasammanhang och måstekaskul- vibilismen ändåellermassbilism taökande omoch
har,det redankonsolideraochbygg- änsamhället. vi attbetalas Detminska ärmåste snarareraav

kul-projekt.storstilade Vi måstegrad lanseramaskiner högresysselsätter satsaprojekt i än nyasom
därförlivsvärden,därför denlång såde harmänniskor, och storaså attturen,är gerattstora ensom

splittradochsammanhangden mening idem.vilja ändraskulle Debromssträcka iär enatt gerom man
Därför denkonfliktfylld tid.och mötes-ärresurskrävande.avseendenalla att en

kring historia,Samtalsamtal kanplats, därlika mycketstället satsade ägaOm i rum.pengarman
ocksåkankulturarv.och Därkulturermed kring spän-byggagamla hus och attrusta nyaatt upp
kanaliserasnationaliteterochmellanskulleeffekten bliskulle Dåkvalitet, ningarhög grupperannan.en

möjlighet,skapande utbyte.till Detutvecklande arbete.meningsfullt och är storfler arbete, ett en
nödvändighet.hantverkskunskapen vidhållaskulleSamtidigt enman
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jag levde andadesoch kulturpolitik.l974 Viktor, High Chaparallårs och Rötter. De öststats-pro
Medan föräldrar och andra arbetade ducerade filmernamina animerade figurerdär lera hopivuxna
eller framför detTV:n nåddes frampade fond. Och för förstås:jag livetLäravitsov var motsom av
reformerna och lekskolan, långhårigaexperimenten tonårsmopedister slängdei kritaung- om som
domsgården, föreningslivet, levande verkstäder lärarna,i sniffade thinner allmänoch visadesom

studiecirklar konserter.och fickJag upprorslystnad. lärare villeDe knäck-museum, göra gottsom
frukternaskörda omfördelningen ekonomiska skolans konservatism; sak gällde detesav av av samma

Fria skolaulan, slöjdlä- kreativa, svåranpassadeelever.i gickmin Förteatergrupperresurser. men oss,som
lektioner byggandet nyckelharpa, sjunde klass,i både tilli serien inspiration,rares av en tor-ny gav nya

skrivarkurs biblioteket, keramikkurs, akvarell- tyrmetoder för lärarvikarier och bränsle till debat-
kurs, teaterkurs och, 80talet, rock- skolan ochtonåring politiken; skullei tensom om om vem som
bandsstudiecirklar. bestämma och vad skulle lektionerna.vi göra

Kladda lekaoch eller räkna och skriva
har lärtMin sak; detåtminstoneuppväxt mig ären

omöjligt förutsäga framtiden. Allt trodde har de tjeckiska lergubbarnaNujag på Disney-att ersatts av
liten blev Vuxenvärlden klubben. rebelliske stillsamttvärtom. Den Kunta Kinteöverty-som var av

gande och trodde allt: storfamiljen, SIA-sko protesterande Lilyjag samhällsprogrammetochHarper
lan Skolans Arbete, världsfredenInre och KnuffSven med poplistan. 90talsversionenPM Ochav

ochWernström Hellberg.Hans-Eric Och trodde för livet Beverly HillsLärajag 90210. TV-serienav om
kulturpolitik1974 års gymnasieungdomar Amerikas rikasteäven jag inte visste vita iattom en av

det den kallades. trodde lärtJag stadsdelar1969 trollbinder hel värld; här kan talaårsvar en man
plan också, den existerade. dag global kultur:l Huvudrollsinnehavarna pryderutan att veta att om
lever omslagenoch nedvända världen och frågarjag i tonårstidningarmig USA, Sverige,på iupp
vilken framtid lova morgondagens Tyskland,vågar Frankrike,jag och Ryssland.Asienvuxna,
födda och 80talen.70 säkert likaDe omedvet- lBezerly Hills lyser frånva-lärarkollegiet medär sin

de kommerjag gång och skolantjänar bakgrund, korridoratt snartsom attna en var om mestro som en
drabbas kulturpolitisk reform. träffas skolpolitikhandlarDet ochinteav en attny om

medbestämmande, relationerpersonligautan om
Kolossala kulturkonsumenter och typiska tyckstonårsproblem. I Sverige ingen

för längeDå, sedan, och kul- bekymrajag svenska ungdomars förebildermina jämnåriga sig över attvar
konsumenteroch bor Beverly Hillsturutövare En och kör tillmått. skolan.Ferrarii Men iav enorma av

de viktigaste kanalerna för kulturformer har legitimitetUSA endast deserien gettsnya attvar genom
TV-apparaten. de förstaSom TV-barnen människorna konfronteras med socialaett av unga pro-

allt; samhällsprogrammet för blem,minns jag krav 90talets Amerika därnästan det gälleriett attunga:
Knuff, äktenskap,Scener Ville, Valle politiskt korrekt. Producenterna har kritiseratsettur vara
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ganskamycket ellerföraförsök l625åringarnahelvita rollista och har sigför sägeringjortsin att vara
femte spelarmusik.intresseradehandlingen. Varför etniska instru-minoriteter i ettrepresentanter av

utsträckningregelbundet ochfastapuertoricanskaoch går iTillfälliga inhopp störrementsvarta ungaav
handlarkonserter.andra åldersgrupper DetBeverlymisslyckats; istället spelar ikaraktärer har än

mindrerockmusik,ochförsta handochfotboll slumskola,schoolhighHills svart men enmot popomen
klassisk musik.ellerocksådel lyssnarfattiga delarnaför barn dejultomtar Los jazzleker i av

mindre och ZUngdomar TV l äntittarAngeles.
satellitkanaler.video och Denframför alltBeverly Hills liderUngdomarna i men mervuxna,av

de detfinns blandbiopublikenmognad ochföräldrars brist görstrotssina stora unga,ansvar mam--
ungdomsfilmer UnderSverige.affä-eller harkokain, ioch vettigatyvärrär enotrognatarpappormor

ungefärbio,hälften ungdomarnamånadföljd drabbas pojkarna påmaffian.med gårSom avavrer
dekillar.lika Dessutomfuskarrikemansalkoholism och despeldjävulen, många tjejer ser somsom

film vecka.video hemmaoplanerade harför varjeFlickorna råkar snitt sju timmarianorexia,utproven.
video.får tidmusikböcker ochför skyllaIställeteller blir våldtagna. Mengraviditeter änatt mer

läsermellan ochoch ungdomar 24Skolbarnen l5gjorde för årsamhället, deproblemen Läraisom
och dede själva,vuxenlitteraturföräldrar.ansvarslösaskyller På görlivet, så änvis vuxnamerman

ungefärkvalitetsstämpel likaböcker medläserverkligheten, ispeglar minstinte storstämningarna iman
önskelis-ligger högreförföräldraansvar gradför ökat Litteraturdär höjsSverige,i röster som vuxna.

hantverk, mode ochbildkonst, dans,utvecklingförvirrandehamnar En än teater,tansnett.unga som
underhälften hardesign och l5Z4-âringarnasluka-generationskamrater,för och viminamig enavsom

Äh, skri-bibliotek. FlerbesöktSteffe, månadläggbiblioteksböcker ände säger ett vuxnaungasom av
och brev.berättelser, NäraSommarflickan, där detkäftenhåll ochTack, poesi, reportageegnaver,

friti-flickor brukar skrivasvenskafår undra 60Det nuti-sanning. mig procentattmotsatta avomvar
sällankillarna. läsersamhällstrenderna lika den, Unga20ungdomslitteratur speglarda procentmot av

de denVeckotidningarochlånadedet länge sedan störstabokstavligt, ärnågotjag menmorgon-var
femtedelför kvällstidningarna.målgruppen Näraungdomsavdelning.barn- ochbibliotekets en
underutställningbesöktungdomarna har enenav

ellerhälften besökermånad, ochungdomintrycket dagensförståskanMan teaternatt operan
fast- underdefot bibliotek, år.aldrig har sin på är ettattsatt ett

vilketvåldsvideo,framför Nintendo ochlåsta Super
ungdomstidningmedarbete Ocean,kulturskymning. Genomtala Men mittfår tvärt-många enatt om

för ungdomar,produceras ochhuvudsakintervjuundersökningar ungdofärska ivisar att avsomom
tecknar ochhela landet skriver,filmoch ochfler böcker,läser ijag atti snitt vetteater ungasermar

projekt;lokalafotograferar, eller driverutsträck-spelar musik långt högreochlyssnar teater-ipå en
ellermusikkafé, databasmiljögrupp,Helaoch 94pensionärer. ettning än procent engrupp, enavvuxna
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band. självklara förDatorerna redskap projekt aktiviteter.och aktiviteterna, ellerär många; Avstannarett
de bilder, spel, tidningar, kassettomslag,affischer kommer de intresserade finnagör andraär vägar änsom

minifilmeroch avancerade byts och kommunala bidrag till studiecirklari och okalhyraprogram som
lånas eller skolor, Fritidsgårdar eller media-provas
centraler. Konst med Kstort

Bland medarbetare finns Viktor, gick skolan,mina Då, kreativiteten högjagnär iegna sattesrave-
all ledig tid till fanta-designa piedestal och det fantastiskganska levaarrangör, tidägnar attsom attvar en

sifulla inbjudningar kopieras färgat trofast.och hade känslamitt Jagsom papper som ung ei av
och sprids hundratal hela Stockholm. obegränsade möjligheter,i livetöver något isom seiare
Intäkterna från fest till ljudanläggning upphov till besvikelsegår verklighetensstörre överen gav

fest, skänks överskottet tillpå begränsningar. ärlighetensgångnästa Men i jag inteen annan vetnamn
Stockholms hemlösa. fotograferar och Chamon,Trini vad föredra; kort eufori ellertids lek-är attsom en
skrivande fältbiolog, utställningar ord och bild från barnsben livets bistra realitetenigör tioner i
och affischer.trycker Benny andra- med ville välja iuvudämneKonst Ksina jagstortsyr om som
hands-kläder, de blir fula uppseendeväckande. högstadiet fick fördet jag inte jagmen men namma,
Adam satirisk skoltidning Tobiasoch redige- franskavälja för det lät ljuv-gör måste Konstnyttigt.en var

fanzine globaladen hiphopkul- ligt underbart och det underligt .ättluradhurett avancerat jagärrar om
han byter och tidningar med lik- liten.intervjuer konstlektioFörturen; jag visstetrots att attvar som

nande fanzines från hela världen; Indonesien, hölls den vanliga källarvå-New teckningssaleni inerna
York, multimediautställningParis.Marie där med antik ritkamera, aänkar ochgör ningen, trasigaen
killar får uppleva hur det och vattenfärger,Micke uttorkade luftslott.bara vackraär tjej sågjagatt vara
tecknar och spelar musik han lusläste broschyrerna färg fotmserier och bildin Jag ochtvingarsom om
alla lyssna bärbara DAT-bandspelare. och video, hur skulle utveckla kreativiteti sin Enatt jag min

Micke snabba tidningar, animerade filmer och tillgång till avancerad teknik. Broschyrengörannan
och musik dator. dessaMånga ungdomar drömde,på bortsin har deNuprecis jag. tagitvisstav som

l harllärt att hitta rätt i djungeln av regler och före l Konst som tilllvalslärnne. l l l l i l l l i i
skrifter stöd och till formiom resurser unga; av
lokaler, teknik eller medan andra klarar dag det konst högst önskelistanIsig inte stårärpengar, som

hand. film,på foto, datorer, tidningar, video och grafiskegen utan
denna aktivitetshetsOm resultat formgivning.1974 Till redaktionen kommer entusiastiskaär ett av

kulturpolitik, då målet delaktighet och allasårs ochIS-åringar spännande broschyrer ochvisarvar an-
möjlighet uttrycka med konstnärliga medel, sökningsblanketter till medialinjer,sigatt är gymnasiets nya

Därför det också förutse blirsvårt och nostalgisk och misstänksam. undraravgöra. svårtär Jagatt jagatt
vad händer nedskärningar kulturområ- det handlar och genomtänkta utbild-när seriösasom om om
det drabbar de möjligheter stöd till deras höga amHtioner ochningaratt motungas egna som svarar
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internationaliseringeller det Kulturimperialism ellerförväntningar, gång visar sigän varaom en
skilde internationaliseringliten,kläder.kejsarens Då, vinär jag varnya

ondo och detgymnasieutbildningen kulturimpeñalism; detegentligen ochvad skaFör senarevar av
komförsta Imperialism detsyfta till denmed mediainriktning Att översvämma gott. mesta somvar var

kommersiell kultur,från eller luktadeungdomar med landetframtida arbetsmarknaden med jour- i väster
lättfärdiga tonårsfilmerpopidoler,eleverna bättre rustade tecknadenalistdrömmar, eller serier,göraatt

färgglada skateboards. InternationaliseringYork sedanför informationssamhället drivs ochI New
kulturutbyte, helst medhandlade ömsesidigttillbaka projekt; lärårmånga år intressant varje sigett om

Afrika, Latinamerika. dag villinformation, ellerskriva och söka de länder IAsien150 tonåringar iatt
kulturimperi-hacka kommersialismen ochformgivning, foto, datorer och mycket påingenprovar

barbiedockorSahlin leker medstadens populäraste alismen.arbetet med Mona iiannat en ung-av
kultursi-söndagsbilagor ochkvällstidningarnasdomstidningar Youth Connections NYCNew på--

såvälflesta de talar lyriska journalister,upplaga dornahar 80 000 De somungaaven ex.som
byggerhalv- gamla, den globala ungdomskulturenarbetar tidningen underpå ettreportrarna somomunga

exempelmellan folk och kulturer.gymnasieutbildning, broar Somdel mångaår i sin gesavsom en
musikkana-ofta bär ochfrån de hårdaste sko kenyanerskoltrötta och kommer Levis-jeansdem är attatt

fastfriskt; hela världen egentli-blandar len kanoch kvarteren York.lorna NYC MTVNew intei överses
produktionskontorfrån musik till med lokalaallt mode, och USA, Europa,gen] iteaterreportage om

Australien, Latinamerika ochhemlöshet, aids, droger Asien.rasism,ämnentyngre som
Cola ochUngdomar dag drickerProjektledaren och eldsjälen Keith Cocaoch brottslighet. i samma

världen, jublartill låtar helaHeffner mycket med påpeka dansardock överär att att ensammanoga
detbli Nyheter ochsiktar ungdomarna ska krönikörutbildningen Dagensi ärinte attatt menar

världsbild.för ungdomars gränslösahandlar bevisetyrkesverksamma journalister. FörDet attom
exaktsedan taladeöverleva samhälle knapptungdomar konsten åri tjugoiträna att ett sammaman om

framtiden. skrevfenomen hotnödvändigtdär media har makt och där det Vemär ett motatt som
varför informeradblevsjälva kan påverka reglerna ochförstå hur påverkas och Jagintejagman

paranoidamed 70-talets dogmatiska ochtrivdeskritiskt granskande. integenom
alltnutidens okritiska glädjemedialinjer, världsbild,braDet i övergymnasiets menvore somom

obehaglig tillglatt och roligt likajorden,början 90talet miggörärväxer somupp som svampar urav
l-Ieffners.liknar kanske mods.ambitionhar Mensomen

förutmärkt kanal västerländskluftslott, 70taletsde ocksåbygger MTVvisionärer visstär ensom
luften kulturgärningarfall populärkultur.gjorde vad händer DeOch så gåri görnär attgenomur

marknadsföra klassis-populära skådespelareEnligt bör det låtaoch allt blirdem tvärtom mönstret t.ex.
minifilmer mellan rockvideor.inträffa ka böckercirka 2014. i visasår som

ambitiösa försök motverkaharDe rasismgjort att
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främlingsfientlighet, framför Afrika, Latinamerika otrolgt fortfa-och allt Bl.a. ochAsienEuropa.i nog
frimmandeforum för fria filmare fläckar kartan, lika ochhar kanalen och rande vitaöppnat

förderaseffektiva de föräldra-konstnärer producerar mycket kort- skrämmande någonsinsom varsom
flyktingarfilmer och videor och mil- det prollem dag,Mengeneration. iär större närteman ettsom

flerenkelt det bygga broar allt människor med dennadel världenjöhot. ochMen så iinte rötterär att av
fleraförändringar, mångfald lever undersökning nedskapa och Sverige. IMTVzs iinte tusenger en

femteeffekt. svenskar varaintresseradautomatiskt En sigpositiv i sägeren unga var avung man
utanför folkmun bo leva utomlands längre tid liv.Skärholmen Stockholm kallat och sitti att en av-

gäller dock bara OchSkärharlem grund den höga andelen invandra- ocl USA.Det Europapå av
förstås, kängururkom likblek efter första veckan Australien nedhem USA,nästanvärn-re som som-

försvinnande litenkvällarna framför bonus.pliktig. berättade MTV, BaraHan extra gruppom som en
utanförförbrödrande vill utforska världen de väkända,där musikvideor visar vita tjejer tryggasom

med ensdigt och elän-dansar med kommenteras Och tanke hurDerapartister. gränserna.svarta av
fdknyinryckta med tillrop negerhom judeho digt dessaavlägsna kontinenter ochde och porträtterassom

filmer, underligt.ambitiösa lovvärda försök tidningar och detoch andra och TV,MTV, intei ärra.
försökerfrågor till- Svenska ideella råda botpaketera mångkultur och globala organisationeriatt

form, bilden tredje världen.gänglig kräver också samverkan, ökat den De pånegativa satsaravansvar
framför allt musiken. fnmgång har defrån andra media och kulturen, Medoch inte minstengagemang

musilfestivaler,flerafrån kanske viktigaste kulturinstitution: sedan tillbaka medSveriges år arrangerat
:amarbetekan band från bl.a. och Zimbabwe, medSkolan, den bäst Haiti itjänanär är som ensom som

folkparkerna.för information fördjupad danska och svenska Medkanal nyanserad och organisationer
tillde publikkunskap, och tidningar har harMTV Ocean små svårt nånär tyvärr att Lt enresursersom

Övriga,frälst. chväckt redan nåsintresse. inte är vuxna,ungasom
beskriverSkolan behöver heller hänsyn till markna- tidningar och TVinte ita somevenemangenav

festivalens optiska Kanskeden. kommersiell kanal tvingad färgstarka ochEn MTV artisterär att somsom
.nämner journalisterna också det frilla utbudettänka de bestämmersina annonsörer när avpro-

ochdärför förgramutbudet. bl.a. kanalen drygt vackra och pepprad säisDet är tyger mat serverassom
flyttade festivalområdet. svenska lyss-sedan tillYO MTV Men tonåringarår sämreett somraps en

amerikanskbrittisk indiepop eller smutsrock,plats programtablån; politisk medi ersattes narrap mer
införoförarglig lättsåld musik TheSoul skyggar träpärlor och kryddstar Afrika,och MTVisvart mat.

fårsändningstid. och Latinamerika ytterligare dimen-bästa Asienpå visst en
finns gladsvält och där ocksåFörutomsion: misär

Skolan också för för- musik och konstig hur med alltMen nårmåste sittta matatt utansvar ge
kunskap länder folk utanför det dolt den tredje dimensioneudjupad och iärom som

flesta svenskade ungdomarVästeuropa. För är
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alla utrikes-kompliceratjävlaDet intesåär attkonstnärerRumsrena ens-
hävdar han,med vändningarna,hängericke-kommersiell ikommersiell ochmellanGränsen experter

omöjligadet använ-sedanbeklagaroch90talet.osynlig Fria sig överblivit attharkultur nästan
intervjuadeDenJugoslaviendaplötsligtdet i jeansannonser.överskriderkonstnärer ärgränserna,
hårresandeinför dettareageradejournalistenbeställnings-och intemedarbeta sponsringrumsrent att

tycks detoanvändbartJugoslavienuttalande.filmaren Spike Omsamhällskritiske ärprojekt: Den svarte
leka medmycketfinnassportföreta- gårreklamfilmer för atthar annatserieLee gjort somen

Varuhuset NKfil- reklambyråerna. vinternsdelsochNike, motsättning i göra annonseraringen attget ser
snedög-Nyheter, därhelsidamed Dagensdelsoch iförtryck intågkritiserar minoriteter enavmer som

anoraks ochfotomodellerdaungdomar. visartill Degymnastikskor vantar.kränga svarta unga
skämtarigloo,till Hamngatansfilmer Kom störstaharhansbiobesökare inte protesterat, -som ser

kore-gamlabilder ochtillrubrikentill japaner,politiska harenskilda ungamanat aväven grupperom
detföreställaskaoch kineser innuiter, ärbojkott. somaner

budskapet.med eskimåerroligtflitigthar ärSocialt använts ettsomengagemang
sålt sparkstöttingen,harOchutomlandsreklambyråer, jag grymtartrendkänsligakoncept som-av

harhanpojkemedangamlingdyster påstårklädföretag harinternationella attoch TvåSverige.i enen
gammelfarfar.från Itrumsignalerfåttglobalaberörvärldstäckande en annangjort somannonser

samiska språket harfårbildtext åttiosexmiljön.flyktingar och I Esprits viproblem; attvetarasism,
Vadord för varuhus.förolika 0rdikläddamänniskor, ingetsnöuttalar jeans nusig menungaannonser

urbefolkningigloo Fastharochframtidens hot göra.ifrån möj-och Esprit, att somtröjor ensamerom
för roll tänkerdetvad spelarurbefolkning jag närharKlädföretaget Benettons varitligheter. annonser

villbrevlådan.ned Någonreklamblad dimperkatastrofbilder iautentiskamed ettextrema, avmer
visslar.dunyckelringsäljaflyktingar och näralbanskadöende aidspatienter, svararsomennu

tack-skulleIndianhövdingen Geronimo varitnaken hud.stämplat Barahiv-positiVsenast -
obe-dennyckelring,pålitligsådanstormande ärautentiska bilder har överBenettons mötts ensamav

och dennyckelringenmellankopplingengripligakanskekultursidorsvenska tidningarsprotester -
Övriga indianhövdingen Geronimo,sepiatonade bildenkam-tydligt.för deras övertramp avatt var

amerikanskanederlagsvidandeefterfått rullaharoch motettostört. tagenpanjer annonser
Och bioförra seklet.under görNöjesguiden talar gångnågontidningen arménl intervju i artenen

bildcollagemedklädreklambutikskedjanframgångsrika JC ettfrån Sverigesdirector mesten av
Lutheroch Martininleds svartvitSjälv har hanreklamen. raspigpolitikenreklambyråer i av ensomom
klipperSedandröm.harhanför känt King påstårpopuläramycketbl.a. att enettgjort somannonser

meningslöstbild.tillde Var gårtecken,med tidens gränsen är attdriverdär nästajeansmärke, inteman
för sedan.passerad längefråga dendettycker sig,politiken. han svårt ärMen är attminst att

forna Jugoslavien.kriget detisig iengagera
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Sanering diskriminering På Kulturhusets hörsal diskuterasav stormöte iett
Jag bästa kompisminns byttemin husets framtid.när kvinnligEn ungmoderat vill läggamamma

städade korridorernaHon högstadiei ned verksamhetenvår och bygga ungdomsbostäder.namn.
skola och dag hette hon städersku, hon hette Politikerinte och åhörare käbblar hur det förren om var
lokaluárdare ocksåJag negerbollarna förminns och hur det varförnär och det kanär inte tvärt-nu vara

Änbjöds skolcafeterian 70-talet.i dagi mitten den svenskadebatteni nötskal.iav om ett-
tvekar Pressbyrån. Vad skajag i skäggigsäga kämpe frånjag En tiden berättar gamla min
Chokladboll Havreboll krävdeI USA nyligen försökerhan och blåsa liv deentusiasmera ien nen,
regeringstillsatt kommission anda skol- gamlai orkar lyssna. talaringen Mångaattsamma argumenten,
böckerna längre skulle använda begreppetinte sla- själva byggnaden den förhäxadom som vore som om

stället uttrycket förslauade föri fingerfärgen och deutan sociala frånvar, 70personer, att experimenten
tydligt det människor taladegöra fastnattalet haratt det skulle krävasi väggarna,var man om. som om

Debatten politisk korrekthet sedan för driva de onda andarna.exorcist Helstom rasar atten ut
tillbaka detnågra mångkulturellaår problemi ska och bygga vadriva dåsäg,men ärnyttman men-

fyllda Amerika, framför allt skillnaden mellan kallauniversiteten. förstädare lokalvårda-att en
Påtryckningsgrupper kräver språk och och byggasanering Kulturhus medav ett nyttre ett annat
skolböcker, godisförpackningar, reklamaffischer. och utseende det handlarNärett nyttnamn om
Allt luktar schabloner eller diskriminering beslut, och kan tydligensom prestigetungaav ytanpengar
etniska eller andra eftersattaminoriteter, upplevas livsviktig. det gällerMen någotnär sågrupper som

handikappade, kvinnor, homosexuella eller enkelt välja ord, då lyftavillsom sina påattpen- som man
dvs. allasionärer bästainte locket och skrikaär vita i tillsmän sin blå ansiktet.som iärneger man

ålder allt ska bort förbjudas.och kan tyckasDet trivialt problem, tills slårrensas jagettsom
svenskatidningar eller eller läserTVtittarupp en

levdeFör 70talet kännsmig Sverige bokrecension elleri musikrecension och joumalis-som ton- ser
Debattengångarna liksomigen. denUSA, och kulturpersonligheterupprör i vräka betydligtter sigur

säkert gjorde förhär sedan,fast lästeårtjugo grodor negerboll. Oftajag förevändninginte undervärre än
kultursidorna då, tittade bara bilderna.jag I och ord har betydelse.inte någon Deett att yta menar
Sverige där det annalkande sekelskiftet förmörkas det hyckleri tala klarspråk ochinteatt attvore att

växande och nationalism skulle dennarasism kraven försiktighet barapå skraparav extrem iytan,
svenskatradition kunna fart, möjligen med förstället lösa problemen djupet.ta ny atten

humor och mindre militärisk disciplin.gnutta Men har möjlighetenjagmer vi nåtror att att utsom
ställetMen har de helt.i detNär borde till skolan ochavstannat många, tidningar, TV,genom genom

viktigare uttryckanågonsin radio,än böcker film,sig och läggaattvara vikt vid denyanserat, måsteteater,
undvika och skada,såra vår detaljernaatt gör vi, ochatt ytliga förändringarsmå, småtro insevana att
tvärtom. kan leda långt det gäller påverka människorsgen, när att
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allatillräckligt länge kommerbarabilderna ochochordendet jag väntar attattityder. För inte justär om
hårda 0rd ochtiden kanundertyckabetydelse Menalldelesfåroch tvärtom.rösterna ytan enormensom

och sparkarslagallvarlig skadalikaattityderintryck,motsägelsefulla budskap ochvärld där göra somi en
brinnande kors.ochbombarderarinfallsvinklaroch varjeåsikter oss

medräknakansekund. tvärtom-principenVisst jag att
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kul- människors olika livsvalCentrala samhällsförändringar har ställt det tredje harFör genom en
turpolitiken inför krav. omfattande individualisering frånkunde lösgjortsSå 1974sent autoattnya som

formulerasden hänsyn tilltill matiskt knutna kollektiva grupptillhörighe-ännu störreutan genera- vara
tionsskiften normförändringar,och medier och Tillsammans med ökande kommunikationerter.
populärkultur, rörelser folkomflyttningar mångfaldenoch mångkulturella kul- och har detta ökatnya av
turblandningar. förbidag kan längre värdesystem smakmässigadelkulturer.ochI inteman
sådana påverkar de klassiska problemen kulturpolitik för det samhälletsenmodernaEnteman, som

frihet,kring jämlikhet och gemenskap. jämlikhetkunna hantera desssärskilda kravPositioner måste
förskjutits,har gamla fått frihet mångfald,och har och och gemenskap ochsanningar rättvisa,myter

sällskap flera förmåganmoderna samhälle har kommunikation. den bromsasVårt Menav nya. av
hundra för föreställningarnacken. gled årtionden seglivade kring ungdom, medierDetår några vissa
sedan eller senmodern fas, populärkultur. födsdär och Sådanain i männis-närpost- myteren snarare
viktiga tendenser tillspetsats framkallaroch spridits till värl kor okänt rädsla.någotmöterut som
dens alla vinklar livets alla forskareoch Invandrare, ungdomar ochvrår.in i i viss mån även

förstadet förändringar förändringar.har ständiga blivit till dem uttryckFör hör tidigtett som ger
normaltillstånd undantag, global utbroderardem sprids vandringssägnerRuntän iettsnarare en som
dynumiseñng moden, livsstilar, ideologier, fenomen tänkruskiga tolkningar obekantaav normer av -

förhållanden.och sociala Allt fler galnavärldsmedborgare eller denråttan i pizzan, orgierraggamas
erfarithar allt fast förflyktigas. forskaren. försvarsreaktioner för-kan Dessaär äratt myter motsom

Omvandling har blivit och rörlighet tid ändringar den invanda tryggheten. kanhotar Deien vana, som
tillfälligt tillfälligtoch längre bara avbrott innehålla korn mildraochinte sanningär i män-ettrum av

vardagens lunk. niskors inför tidsskiften, döljer samtidigtångesttrygga men
det andra har kommunikation och kultur viktiga sammanhang ochFör nyanser.

för-blivit alltmer centrala nyckelord. ökande media- Med olika problematiskaI i synsättavstampen
lisering har massmedier vardagsliv,överallt hållandet mellan kultur och politik,sig in iträngt män- stat
niskors vardag självdefinitioner. ska skis-och Samtidigt har och marknad ungdomaroch medier jagsamt
symboliska uttrycksformer språk, inför detbilder, hållpunkter kultursynnågra itexter, nyasera en

och musik] blivit förcentrala hur seklet. baseras diskussionerMina inommän-gester argumentmer
niskor skapar identitet. Eftersom kulturforskning, populärkultur,sällan ungdoms- ochsin man mer nyare

förkan vad olika tecken betyder blir med referenserdet allt skagivet jag inteta tynga textenmen
viktigare och lockande fundera huröverattmer
dessa kulturella uttryck egentligen fungerar. Kultur, kommunikation och offentlighetDetta
har understött reflexiv förmåga dialogväxande och lust Kultur handlar hur människor medien om

spegla identitet, allt fleroch redskap erbjuds varandra skapar användasin mening sigatt attgenom av
för bilder,uttrycka eller vill symboliska uttryck består tecken ord,äratt vem man vara. som av
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andrasamband medmänniskasammanförts verk män-texter sinaklanger ingeni utangessomsom
individs angelä-livsvärldenniskorverksamheter,alla mänskligabetydelser. sker ingenärDetta i ensam-

tredjerelationerbygger dessagenhet. Delskulturper- någotalltid anläggadärför detoch går att ett
människor:förmedlar mellanuppfattarde sammanhangspektiv. Men vii normer, gruppersomsom spe-

mellanallasymbolerformer ochmeningsskapandets någotkulturellacifikt utgöri yttrestår som
dem.samtidigt detmänniskorna inutiarbeteförstås konstnärligtgäller det inrefokus. Särskilt äri som

kun-handlakommunikation kanochKulturpopulära.smala såväl deformer, dealla omsom
falskt,eller rättvadskapermed kommunikationKultur har således ärgöra, sant normeratt som

estetik väl-eller oäkta ochfel, utlevelse äktaellersymbolerkommunikationbestämtnärmare genom
kunnaviktigtmisslyckat.format ellerAndra kom- Detdet centrala.språk där äroch attmening är

sköna behöverdessadimensioner. Detförsta hålla inteställetmunikationsgrenar isäri itransporterar
ofta ful. Denochmänniskor.gods eller sanningenKommunice-hand omvänt ärsant,varapengar,

kultu-utpekarkommunikationmellantill mötesplatser sigupphovrande öppetmännis- somsomger
och ärlighet,hittarell hjälperdär dialogermed-delas offentligheter rättvisasanning,kor, i attmening oss

Kulturestetiska koderna.indirekt, debaraplatser,avgränsadekan ske viaDetäger menmenrum.
förväxlasskaimplikationer,moraliskaockså harkommunikation intemassmedier kan spri- mengenom

religion.juridik ellersamspel medsåvälMediertid ochdas över somrum.
samtalflödeLivsvärldendärgemenskaper något jämntansikte-mot-ansikte skapar intemännis- är av

oftafinns strukturer,verksamhet och och Därsymboliserande ärkor delar en möten.något som
människorMellanmaktrelationer.indränktablir likadär de ändåkorn mening] intevissa avmenav

olika korsandelängsförtryck och dominansfinnslivs-skillnader åsikter,uttrycker isinautan normer,
sexualitet,kön ochledder. ålder ochflertal offentligheterfinnsbehov. generation,stilar och Det rasett

finnsochklass Därofficiella och vissaskötsfrån de ävenskilda etnicitet, status...storatyper, som avav
eller mind-medellermultinationella bolag till deeller institutionersmå inrättningarinstitutioner mer

för mänskligformerfast regleradefolkligagamlafrån medlokala, deoch t.ex.irötter samvaro,regemen-
sådanafamiljer.ochkamratgrupper Någramedieorienterade, ochultramodernttill deskaper gemen-

intimsfärensoch bildarochmaktin- skaperekonomiska politiskaoch tätafrån de med starka små nära,är
Andra ochfamiljenmedfora.oppositionellaeller öppnaretill alternativa i ärnät, centrum.tressen

offentligheterformar denochlivs- vidare,kommunikation har serieKultur och sitt isäte somav
sidanfinns alltsålåter o-likar Där å pri-horisontvardagslivetsvärlden mötas. enaavgemensamma-

familjer och vänkret-sammanhangocholika indi-och iantaganden, Där intimaingårmönster. vatavanor
kaféer,träffpunkteroffentligasidanandrabekräftelse och på imed unika behovvider åöver- sar,av

idrottshallar, tidningar,möteslokaler, konserthus,invävdakontroll.hängivelse ochraskning, De iär
datornätverk.ellerradioprogramdubbeltandra individer,relationer tillotaliga i en

människorsSamhälletmellanmänsklighet. Delsintersubjektiv änexisterar är summan avmer
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finnslivsvärldar. för all kulturverksamhet har dagDär Nästantvå iäven stora system som pengar.
utsöndrat livsvärlden former föroch den sådana tidigare reserverades populär-sig griper in i uti-ur som
från. marknadens ekonomiska kulturen,med den masskultur starkaDet är intressen isystem, sam-som

och bytesvärde styrmedel, och hället och lägre enklareodasersåg änstatenspengar som ner som
administrativa-politiska finkultur.med makt och seriössystem,
beslutsdelegering finnsstyrmedel. marknadens mediekultur radSystemen Runtsom spnns en

enbart särskilda hus långt borta, bildar Kritiker från hävdathöger och harinte i vänsterutan myter.
flestanätverk överallt. all mediekultur standardiserad, förkonstlad,Denår institutioner ärattsom oss

skolan eller konfliktfyllda fördomsfull, CSlGpiStiSk.där passiviserande ocht.ex. TV Enär arenor
livsvärlds- systemkrav konfronteras. träffaroch sådan elitistisk kritik mål. tidigaIinte sitt

viktigt fasersamhället massproduktion utbudetDet inse så vis måsteär görasäratt att av mer
fyrauppdelat delområden. finns likformigt, kulturindustrinshomogent ochDäri minst stora men

marknaden formerutvecklade tillåtertvå, måttprivatär ärsystemen, ett startsom varav mer mer av
offentlig.och där finns mångfald.också livs- och enkelMen Någonvariation överensstäm-staten mer

världen, också den med poler. den melse mellan kulturella uttryck och människorstvå privata intim-
sfären offentliga sfären funnits:och den identiteter finns aldrighar och harsom i sin inre intetur en en
politisk och kulturell nutida poplåt kan ellerlika ärlig cärliggren. Förvirring uppståren som envara

fyradessa hålls folkvisa, säkerbara ställer gammal och kan aldrigMångainte isär.om som man rara
det blandar famil- folk förhål-hur det vad gillar lysmaprivata isägsstaten mot t.ex. attsamman som

intimsfär företagen, för finnsmed de vilket ler till deras åsikter och livsstilar. Visstjens privata sig egna
såväl familjen Wallenberg föreställningar, ideologierderas anställda det och iär stereotypa mytersom en
väldig skillnad. glömmer dessutom bort värl- populärkulturen, bara de finnsDe iävenatt men om sam-

utanförden de centrala bara hället finnsoch där dessutom ocksåinstitutionerna inte i övrigt, gott om
individer instängda slutna familjer kritik sådana medieforskning harNyareiär myter.rymmer som av

offentligaockså mötesplatser, också publiken knappast blivitövertygandei sin visatärutan tur attsom
helt offentliga sektor ökande mediebruksnararenågot annat än statens i mer passivav sitt tvär-

Kulturpolitisk debatt diskuterar offentligt aktiverats till skapande ochhur tom egetmer samvaro,
kulturfrågor,ska sköta förhållande till mark- för kultur.levande, icke-medierad Ochi intressestaten

verklighetsflykt,naden, till själv, och till livsvärlden. inbjuder populärkulturen tilldenDet visstärstaten
diskussionen blandarhär bara bedövningsmedel ocksåjag mig inte utanmen som

eftersom kont-korn kritik och detutopi, iärsom av
verkligamellan drömmarna och det livetMarknaden rasten som

Modern kultur för förändra. såledeshar industri lusten vaknar Mediekulturensin ärattegen masspro-
duktion och distribution. Kulturindustrin fullskapar ambivalenser: den leder till Standardiseringav

sprider estetiska varuform förkonstlingoch produkter köpa likaväl uppsplittring, ocksåi att som men
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politiska vindar harkulturområdet.kritik, ochäkthetsbegär, både och Nyapassivitet antytt attmyter
hellre samarbe-blivit otidsenligt ochflykt frihet och begränsning- dettaoch motstånd,aktivitet, pratar om

eller kultursponsring. Vindmed näringslivetgemenskap och ensamhet.likhet och ojämlikhet, tear,
förberetts längre tids samspelfördömer dessa kantringen hargenerellt denDen någon av enavsom

oftakrafter,kommersiellamellan statliga ochandra lika väsentliga sidor.punkter missar som
ungdomsområdet.fördärv sida vid sida,kulturindustrins totala minstMyterna går inteavom

fanns det också kritik denillu- l970taletalltså romantiskaoch Påär motgott rentett enursprung
villeskäl.från håll. där parollen rakt ManLika starka intespinnssioner. motsattamotsattmyter av

kommersialismens verkmotverkaständigt baraVapendragareMarknadens negativaattupprepar
helt bort dentillfredsställer allas behov.frihetden och För ningar ersättaattutan genom varu-ger

fram-med kooperativaidentisk med produktionentycks marknadensomliga sättnärmast attt.ex.vara
före-fördela detlivsvärl- ställa och saker.samhället, med alla, med Numerahela det civila svårtär attoss

komplext samhälle skulle kunnaställa huralla lyder nyliberaler-marknaden, detden: så sigviär ett-
därförmarknadsmekanismer.heltklara Justcredo. glömmer den aldrig harDe någon sigvarit utanattnas

uppgiften Marknadensgamla kvarstå.alla denjämlik struktur där haroch måsterättvis, öppen
olikakulturen har brister,fördelad, handinflytande. Rikedomen iojämnt sättär att ta somomsamma

livsvärld,motverkas starkskaffa längden bara kanför kanallt kan köpasoch så av enpengar manom
offentligheter bygger kom-rörelser ochmedbehöver bara har pådet justsig somom man pengar,man

makt eller dettaMarknaden till- munikation Mensamhällsgrupper saknar.vilket änstora pengar.mer
spelasamhälle behovbetala civila harfredsställer bara behoven hos dem kan att ut stats-stort avsom
förvarandra hållamarknadssystemendelar ochför andra problem den skarptEttsig. attär motatt upp

förödandeoch då detfrån varandra, dem bägge plats,ochkonsumenter, producenter påägare omvore
försvann.deras inbördesmakten de händer.lägger den direktaoch motsättningari senares

framgentbör alltså haKulturpolitikenanvändasMarknadens kan äveni somgemensammavaror
föruppgift livsvärldensställanätverk kansamtal, och dess globala tjänstsig iöppna attattennya

marknadensbromsa den gränslösasjälv den grundenkommunikationskanaler, övertramp,i utanärmen
fördomsfullt moraliseraför den skullplanerasoåtkomligt har hurFå överprivat. insyn i att popu-varor

behövs, ochlärkulturen. Kulturindustrinproduceras, bland de producenteroch påsig gottsomvare
kulturpolitiken komplettera dessska ochjobbet eller bland de konsumenter måstegör ont,som

från där denhålla den borta områdensärskilt brister,arbetar har knappastanvända dem. inteDe som
respektera kravendenföretagsledare den hör hemmabort ochfrihet välja tvingasina attsamtattstor

fri jämlik kommunikation.ochföga frihet konsumera.fattige har att
för marknads-viktigtsida riktad dennaKulturpolitikens Detta inte minstär attär motena

kultur-historiskt expanderat oerhörtharforrnulerats önskanmarknad. har påDet systemetattsom en
kulturutbudetkommersiellaområdet. växandeverkningarmotverka kommersialismens Detnegativa
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glömmer vad defält. vackra verk kostar,alla tänkbarahar Kommersia-inträngt vemom man
vilka sammanhang.konsum- ska dem ochliseringen arbetsmarknader och injutaöppnar som avnya

konstnärligomfattar sålundaKulturpolitiktionserbjudanden ställer också till problem änmersommen
verksamhet.får suddas bort allmän välvilja till dessainte i en

finns detfått seglivadefterlängtade slantar. högstbjudande Det staten,Att viärmyt attt.ex. en
allmännafrigjort alla samhället, det dettillgängliga radiokanaler ha poli-köpa må gemensamma,upp -

den offentliga sektorn. Helt dettafrån beslutsvåndor, samtidigt bästa,tiker har intesvåra är enmen
eftersom den moderna handharpotentiella producenters ocholyckligt inskränkt statenmyt, gemen-

statsförvaltningen med dessvalfrihet. ärenden.konsumenters alltid den MenDet inteär som samma
särskilt och heltmaktdelegerande reglerhar ellerhar inteärsäga störst ettmest mest attpengar som

ibland hamnaroproblematisktbehov. i mot-system som
blir tydligt socialatill livsvärlden, vilket närsättning

med statsmaktensrörelser kolliderarStaten organ.
olyckligdebattörer harKulturpolitiker ochKulturpolitikens andra sida vändär statssyste-mot en

distinktioner.nödvändigatendens suddadvs. den statliga och kommunala att utapparatenmet, av
identifierar marknad och civiltEftersom demyndigheter förvaltningsorgan.och Antingenstaten sam-

identifierar helt med dettainnefattar hälle livsvärld ochpolitikens redskap denna sidasamtidigt sigär
tydligtdet andra, statliga.självkritik. Kulturpolitiken ska vaksamt Detta ärviss gentemotsystemen

spriderromantiska nyliberalertillåts påverka kulturlivet. hos dereglera hur myternastatsapparaten som
ochförtrycksapparat mark-allting barakan hålla vakandeStaten inte iöga över statenett enom som
verketmänniskans bästa själva harsamhället. nadendet komplicerat brokiga senmoderna IEn vän.som

välfärdupprätthållaförmågorutformad ovärderligacentralt kulturpolitik kan reglerainte attstaten
marknadens utarmandelivskvalitetskrymsle kulturlivet, endast ochvarje upprätta gentemotutanav

totalt medidentifierar deinnefattar aspekter. Eller ocksåviktiga Kultur vad sigvissa änramar. mer
uppfattasdåomhändertagandestatlig kulturpolitik kan handla den staten somsomom.

finns etti Eftersom kulturaspekter i allt mänskligt liv i lmedihelasamhällsgemenskapen; Då ser de inte
statsmaskineri-ofriheterochkulturpolitiken andra sidan ihop med alla dehänger å orättvisor ävensom
väldokumente-professionell skapar, bl.a. skolväsendetsbara diskuteraandra områden. Att et genom

rade disciplinerings- ochkonstnärlig verksamhet helt otillräckligt, sorteringsinstrument.närär ama-
alltså ambi-marknadenalla människors Liksomoch mediekultur är äventörer statengenomsyrar

medbor-valent. erbjuder ochallt färrevardag och Dennär är överens gränserna garanterarresurserom var
samtidigtgerligamellan lågt, smalt och brett. Kultur- rättigheterhögt ochgår utövar en norrne-men

verktygförutsätter kontroll. kanformer vakuum, rande Den rättvisansexisterar inte i ett utan menvara
upprätthålla klass-maktintressen ochekonomiska, politiska, sociala psykologis- ocksårad och tjänaen

populärkulturella produkterklyftor. Marknadensfaktorer.ka meningslöstDet är att resonera om
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förmänniskor sällan egenvärdeoch det legitimt och haanvänds har njutainte minst inte äratt attav unga
eleververkning- roligt krävs pedagoger respekterarmotverka Detstatsinstitutionemas sinanegativa attatt
ifråga-galla inkompetenta dialoger därhårdrockare ochöver ävennär öppnar vuxnas normerspyrar, som

färdigaauktoritärt motindoktrinera medauktoritära lärare och därigenomoch Attingjuter sättsnytt
odugliga. motverka moralpaket skapar omyndiga människor ellerelever känner baramod Attsigi som

framprovocerar destruktivt motstånd.byråkratiseringens verkningar kanskenegativa är ett
första hand den statliga kulturpolitikensinte i upp

gift, där har livsvärlden kulturin- Livsvärldennyttautan mer av
kulturpolitiken behöver det Kulturpolitikens tredje sida livsvärlden,dustrin. Men inse vetter motegna

alltid förutsätta alla medborgares vardagstillvaro, med dessbegränsningar och inti-inte attsystemets mot
föds utanför offentliga sfärer. Också livsvärlden ambi-det etablerade ochinstitutioner ärärsom av ma

för den mellanmänskliga kommu-valentondo. Den är sätet
fakta,årtiondena har populär- och ideal, relationer, känslor ochnikationDe senaste runt sma-ung-

domskulturella verksamheter institutionaliserats. ker livets genomkorsasmening, samti-ärsom men
formerkulturindustrin kamrat- dominans. har kultur-har där och digt HärStaten gått mångain avav

sammanflätade huvuduppgif-förut planen. Skolor, politiken därförsocial- tvågängen var ensamma
studieförbundprojekt och stöder och organiserar ter.

förr från första deluppgiften skydda livsvärl-aktiviteter de struntade rock- Denmånga är attsom
detill medieverkstäder. har dens dialoger, gemenskaper ochdans Det givit njutningar motnya resurser

medfört faror från pekarrisker. All kulturverksam- hotar bägge vilketvissaäven systemen,sommen
formella hållabra lärare, läroböcker och tillbaka de bägge nyssnämnda sidornahet attmår inte motav

Kultur-eller inordnas under aldrig väl- såväl marknaden plats.läroplaner, såatt statenav som
föreningars,hålla folk borta från politiken kan stödja rörelser ochlovliga nyttighetsmål attsom grup

respektera kultu- försök öka dialogervåld och droger. viktigtDet intensiteten i sinaär att attpers
föruttrycksformer behöver tillhandahålla skapandeegenvärde och vissa egetatt attgenom resurserrens

för fungera. fritt meningsutbyte, samtidigt kommersiel-ochautonomi att som
lösning fortsätter byråkratiska kontrollintressen hållsbra lärare ochDet ingenär att mat-om

fårbetyder Makt tillåtas detnonchalera den breda mediekultur och inte övertamest tan.som pengar som
för flesta kommunikation och kultur ska sköta Respektde behövs satsningtvärtom storen om.-

offentligheterför mångfald självständigamediepedagogik. både rock- och mediepeda-Men ären av
från behov kan med stånd-gogik bör de berördas och grunden. Manutgå mångavara oenseegna

motoffentligheter,ska enskilda sub ochoch dem allvar. erbju- punkterDen inomintressen, störstata
uppgiftför de finns. viktigsakkunskap och prövande. ändå stödjada Sam- En äreget attresurser men

själv-reflektion offentligheter olika medden inbjuder till kritisk alltsåtidigt nivåer,öppnaattsom
kring mediekulturen den erkänna all kultur maximal kommunikation ledstjärna.måste att som
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deluppgift samhället.Kulturpolitikens andra skydda livs- och bränsle diverse motröelseråtgivit iär att
frön frihetensvärldens kommunikativa dess Jämlikhet förutsätterintenegativa ärmot motsat: utan

frihet. andraaspekter, form de inskränkningar frihet och maktDär någrai utövartvärtom överav av
våld leder till. finns varken frihet eller jämlikhetjämlikhet och kanDet Enorättvisor rättvis resurs-som

fördelning människor uttryckaske uppmärksammar samhäl- kräver tilåts sinainstitutioneratt attgenom
enlighet dem ofritt samhäl-leliga dominansmönster och vidtar motåtgärder. behov och välja med Etti

finns kultur-erkänner det lesjämlikhet värdelös likhet SenmodemochFörst orättvisor ärattom man en
förtryck mellan åldersgrupper, kön, etniska politik modigt motarbetamåste orättvisor attgenomgrupper

offentliga marginaliserade samhällsgrupper de välbeoch klasser kan motverka dem stöttagenomman
erbjudasregleringar. Kulturpolitiken motarbeta ställdes bekostnad. Resurser måste männis-måste rasism,

förs förmår skaffa marknaden,och all ojämlikhet den kor demsexism inte via attoavsettannan om som
medborgerliga rättigheter tillfram rörelser samhället eller finns alla kan utnyttja sinai ettspontanaav

eller förvaltning. rikt liv.inbyggd näringsliv värdigt ochGentemoti var-
kulturpolitiken eftersträva Människor både tillgång till kulturelladagslivets baksidor kan behöver

flera kulturellaökad längs dimensioner. utbud använda och makträttvisa sig överatten av
för uttryck.delaspekter kommunikation och produktionsmedel skapa EnDessa två att egna-

mediersjälva verket politikens pågående teknologisk utveckling ochrättvisa i exi-är yttersta este-av-
datorer,stödja frigörande musikområdet:stensberättigande: livsvärldens tisk hårdvara påatt symar, sam-

ökar möjligheternaoch behovsorienterade möjligheter och pling, karaoke etc. interageraminimera att
funge- former. behöverinslagen och maktutövning. väl kreativt med massmedierade ManEntvångav

erbjuderandra kanrande marknad och har bara värde medel längre bara vadinte utanstat ta emotsom
efterutbudför blomstrande livsvärld där människor kan lära och bearbeta mediernasin egnaen

för skapandekonflikter leva liv. behov, vilkethantera och mitt isig ett gott uttrymme egetatt ger
förr skarpagrumlarmediereceptionen. Detta

mellan produktion och konsumtion, ochFrihet, jämlikhet och kommunikation gränserna
tidiga-finns spridaKulturpolitiken har alltså livsvärlden bas och här chanservissa att resursersomsom

Även fort-elit. förutsättnirgredskap. kulturområdet behål- bara nådde En är attstaten enensom re
ncdmonteringfrågorna inkomstpolitik ochler de klassiska aktualitet samtidigt ojämliksin sattsom av

hjulettillsätter välfärden käppirsenmoderna tendenser ingredienser. den sociala iinte sätternya
förblir fram- kombinationer datorer, etermedier ochJämlikhet central Nyaprincip iävenen av

rubbar mellantidens kulturliv. relevant såväl telekommunikationerDen är gränsernastatens
uttrycksformer, vilket påverkar deområde marknadens och livsvärldens olika medier och ocksåinomsom

klyftor Vad littera-sfärer. årtiondena har gamla hederliga konstarterna. musik,De vissa växtsenaste
fattiga, foto film alla kan dis-mellan och kvinnor, rika gamla konst, eller lagrasochoch och närmän tur,

ellerökat rättvisediskussion CD-skivahar behovet tribueras VzdDetta ären samma popunga. av
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begränsandeframtvingaroch våldgöda hatvillkorekonomiskaderaskonstmusik ennär somsamman-
kulturpolitikSenmodernkontrollapparat. måsteoffentligt kan dis-ochfaller Vad närprivatär man

mångfaldofriheter och erkännaallafrån terminal detvärldens hörnall angripakutera imed avenen
för olikheter ochrespektmedlivsstilar,kortdatabaser kan störstarummet I inomstora manegna

formblandningar.mångkulturella Mottillall äldre litteratur varjepraktiskt sinhämta hem avtaget
fundamentalism ochprofanellerislamskskri- kristen,desktopprogram,Meddataskärm. scanner,egen

harderenhetslängtan behöverbearbeta bilder vioch vi inse rötterfärgkopiator kanoch attenvarvare
sammanfläta-ochlika korsadeoch behöversamplingsyn-Med plattor ochgrafiska blad. precistill äregna

låta blikansjälva Identitetdemusikhistorien vi intefrånfragment vikan är. attmonteras somtar sam-
finna. kanslutgiltigtaldrigheller Normerutveck- söka,Samtidigtsound.helttill eget menett somman

aldrigdelevatransnationell kulturindustri änfram ärdrivs vi inte gemensamtlingen utan mermenenav
ifråga-andra kanlevnadsregleröverenskomnademokratiskt deltagandetillmöjligheterföder den i som

vidareutveckla.framtiden kanochundergrä-den hotarkulturprocessema. Ja, sättaatttom.
utveckla denochrättigheterfundamentalaproduktion Förför kapitalistisk sinaden utövaattva

förtjänar behö-individutvecklingolika allsidigatillvilket kommeräganderätten, iprivata man somsynes
materiella, kunskapsmässiga,tilltillgångRedancopyrightregler.ochpiratkopiorstrider kring manver
psykiskasymboliska och Vissamedieforrner etiska,till detillgånghar resur-resurser.stora nyagrupper

statli-tillhandahållsandramarknaden,fan- säljstillcyberpunk-kulturens.k.deninspirerat avsersom
människorsodlasandraverkligheter,konstgjorda i ömse-drömmar återtastiska institutioner,gaom

fataltsamspel.vardagligaoch Detsidigarikare demokrati.erfarenheter och Enutvidgade attvore
sidor.enda dessaförlitaframtidens enbartklivkulturpolitikaktuell sig trein imåste avta en
skildamänniskorsbehöverKulturpolitikenkulturella medierumförgrenade insedetcyberspace:

behov ochlivsvillkor,erfarenheter,central kon-glider undan intressen,djupt in igriper srna-oss,som
medtillhänsynker, och denolikaoch samtidigt låter måstetroll mångasig ta svagagrupperstyras av

frihet dem.starkaresde går överinteaktörer. utröster, att
andraSyskonskapsysterskap ochÄven Broderskap,marknadens,frihet ärviktigt inomär temaett

dialogisk kom-för gemenskap,ordIndividualiseringen uppnås ioch livsvärldens somstatens arenor.
allrabetyttsenmodernitetenharmunikation.samtidigt Härfrihetsanspråk,ökat människorshar som

ökandemed medier ochdenför migrationbyråkratiska metodernakommersiella ochde mest,att genom
blivitTraditioner harrörligheten tid ochförutsät- min-förfinats. Frihetfrihet har iinskränka denna rum.

därför kanskenaturliga,självklartdrefördelarsamhället ännujämlikhet. Bara menresurserter om
tillgängli-olika tider tyckseftersökta.frihetrimlig Historiensmänniskoralla Ettrimligt lika merenges

alla platser knytsjordensochofrihet.flertaletsfrihetsamhälles iojämlikt är sam-samma nu,ga
färrealltkännerögonblickliga nätverktenderar dessutom iMajoritetens utarmning att somman av

Förändringsdynamiken haroöverstigligafrihet,inskränka eliternas gränser.längden attäven genom
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generationsskiften till helt normalt.gjort de diskussioner forskarenågot förtinspirerats av ung-
Elektroniska medier har erbjudit kraftfulla redskap doms-, medie- och kulturområdena ävenmen som
för ömsesidiga utbyten, manipulatoriska förförelser borde den politiska dialogen.inspirera
och enskild självbespegling. gemenskaperNya över-
skrider gamla skapar också skillna- nödvändiga skillnader. KulturInsegränser baraär änmen nya mer
der, hiphopare eller Madonnafans kan finkultur och konstnärligt arbete.när marknad,Stat,som
kontakt kontinenter kanske intimsfär offentlighetoch kunnatvärsöver hållassamti- måste isär,men
digt bryta med föräldrar. Gemenskapande frihet,och jämlikhetsina och gemenskap entydigtinteäregna
förutsätter såväl frihet kopplade tillminimimâtt dessasamhällssfärer.jäm- någonett av som av
likhet. Tvångsfria dialoger mellan självständiga och
jämnstarka förblirsubjekt kommunikationens ideal- nödvändiga2. umbiualenser.Inse marknadStat, och
modell, till vilken kulturuttryck och samtal livsvärldvåra har såväl sidor, ochpositiva negativasom
hela tiden återvänder till real endast deras inbördes förmårväxelspel motverkautopi.som en

Medieutvecklingen kulturens det onda och stödja det goda.gör Ungdomskultur,igränseratt
dag vidgats, nyhetsprogram, finansrappor- mediekulturen och hela modernitetennär även likaledesär

och riksdagsprotokoll kan betraktas kultu- där fullaoch för-såväl auktoritärtter gott ont,som av
rella Kulturpolitiken borde stimulera statliga tryckande emancipatoriska potentialer, embry-texter. som

aktivt växelspela med ungdoms- tillinstitutioner såvälmakt motstånd.att on som
och mediekulturen, bara för motarbeta ellerinte att
stödja, för perspektiv. nödvändigaLäro 3. samspel Kultur samverkaröppna Inse medutan att nya
planerna behöver långt hänsyn till flö-de rika ekonomi och politik, liksom med vetenskap, etiktamer
dena mellan finkultur och populärkultur, mellan och psykologi. Frihet, jämlikhet och kommunika-
manligt kvinnligtoch och mellan olika Världsdelar. förutsätter varandra.tion Konstarter, genrer,

Forskarens roll leverera kunskaper före-och uttrycksformer och medietyper föder hittillsär att oana-
slå tankemodeller, för ifrågasätta de hybrider 2000-talets kulturella cyberspacein- iattmen mer -
vanda halvsanningar för tala exakt hur det symboliska rumiav identitetenskillnader,än maktatt om man
ska gäller ocksåDet det har skrivit ochgöra. Mina motstånd vilket dagensjag ungdomliga populär-i
bör, ska formuleraroch måste kultur ovärderligajag männis- vårärsom en spanare.
ka bland andra forskare kan kritisera andrasjagsom-

Notuppfattningar och peka deras konsekvenser men finnerDen önskar destol rikligarelästips deså isom sexrap-knappast säkra besked vad blir bäst Låtge om som från forskningsprogrammetUngdomskultur Sverigeiporter
ändå till formulera viktiga punktermig sist några bokförlaget bokform.FUS Symposionutgivit isom som
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flesta,den vid huvud onekligen det. politiskKulturpolitik Dei mening gör överty-är över oavsett-
finnsmöjlig, eller önskvärd kan gelse,torde det grundläg-Det enigataget attens synas vara vara om, en

rike-märklig fråga samhälle, struktur, infrastruktur materiellagandesåi genomorganiseratetten en av
Ändågenompolitiserat svenska. allmänna vilka alla deltaoch det har den domar och måste itjänster,som

från finansierandet knappast hävda,olika håll ställts svensk debatt under kanJagår, jagi attsenare av.
ofta med betala polisvä-och naturligtvis har har skyldighet ochmeningsmotsättningarna inte att vara

behövtstarka. utgångspunkterna under- sendet, med aldrig harEnvarit motiveringen jagattav var en
allmännastreckare Carl Rudbeck Svenska Dagbladet, anlita polisens detDeti tjänster. äratt somav

inför oförutsedda ochRambo beredskap detoch Rimbaud, där denne menade ocksåOm äratt en -
politiskformkulturpolitik således statlig, svenskar, gångjust varje majoriteten än oavsettenav av-
finnasskattefinansierad förmodligenkommunal eller kul- övertygelse, det måsteintervention i attanser

fattad gemensambetaldfrämst de bildande konsterna soci-på åtminstone minimumturen, t.ex.som av-
självönskvärd. Rudbeck framförde slags medicinsk trygghet,ochinget övrig ävensätt är ett om man

finansieranattväktarstatens kultursyn, betecknad ståndi sinär attnumera som egen.
dockkulturpolitik förhåller detnyliberal, där endast har grundläggande Med kultur ochstaten

funktioner ifred annorlunda. kanlämnar medborgaren eller ganska mycket, Vii sig något,övrigtmen
hän-söka lycka eller olycka, det behagas nämligen, och det väl bl.a. Rudbecks poäng,äratt om senare

Varför skall stålverksarbetaren Luleå, föredrar föra kulturen litteratur, bildkonst,i teater, opera,som
sfär.Rambofilmer för till högsthyra Stallones video och balett etc.på privatanjutningarnasetc.att

sömnmedel.ofrivilligt kick alltså andresdetta betalar marknadspris skattse- den AttDenvia ärett enes
fint människor subventioneradeln betala den högt avlönade och bildade skattenvia tvinga att en

fingegåskulle deStockholmsakademikerns litteraturstödsmecenera- deWagneropera inte se ens om
kränka människorsde Rimbaudvolym dikter eller hans Operabesök, enligt dettagratis, synsätt,är, att-

frihet väl, motvilligt,Dramatendito denne högt avlönade akademi- och kanOm Hitintegritet. änom
varför uppfattningen, följa med.ker vill kultur skall den icke delarandra Längrenjuta sin vara som-

fram hurmed attbetala; varför andralän- blir det emellertidinte som isåmånga i resonemanget svårare:
förlita för- offentliga konstskat-der kan med slott, kyrkor,mecenater Frågansig privata muséer,göra

allt bildadeutsträckas till skattefinansieringens alla de slag,Hagaparken, detmångavisso ter somav av
frågor. varför omistligt kulturarvskall kör bil, med människor betraktarjag, inte ettsom vara som

finansiera bilismen Varför skall pacifisten den anhängareoch ivrigaste privat entreprenörs-vara ens av
till före-med betala försvaret Varför skall den barnlöse skap inbillar väl detta kanoch sig görasatt arv

utförsäljning marknaden för-finansiera människors barnomsorg, mål för detandra han Nej,när en
eller kanske valt skaffa barn blir alla andra detta sekelshon har utopier.inteatt nog en av av

märkligskall självfallet akta för frågan Samtidigt det lätt iakttaVi tänja in över-äratt attoss en
vänsterlinjeabsurdum, del nyliberala ensstämmelse mellan sjuttiotaletskretsariäven en enom man
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mänskligaåttiotalets högerdito eller nyliberal, särskilt har detoch säga änatt varatmer om en romanen -
Collins. kan invändas och detmed skolpolitiken beräkningen. Jackie dettaDet Motvi itarom av

fanns förmodligen blivit lyckligare,kultur och skola utgick harvänstersyn stämmer atten som
fanns läsa Dostojevskij ellerfrån konstruera eller bättre människor,det inte något sättatt att attaven

för filmergod kultur eller goda kunska- Faulkner eller havad Bergman. Denatt settcanon som var av av
fina värld,kvalitet. Allting of lever den kulturproduktionensdvs. the thein ivar eye somper -

frid de det, leverbeholder. Bland pedagoger inbillarprogressiva inte isig göröver gärna att som en
fallet.efter lärderas utvecklades kunskaper vil- saknad den. Såminne evig inte varaen syn

från eftersom kulturpolitikken innebar dessa borde elevernas dock viktigt,Dettautgå äratt
erfarenhetshorisont kunde andra 0rd huvud kan Oben,med över taget som enman ansesvara von-

kunskaper eller kränkning människors åsikter ochVergilius, Dantepåstå njutningar.inte att om av
filmvärdefullare kritiker litteratur, ellerStrindberg kunskaper arbetarNäraction- jagän som avvar om

filmer förutbestämd, ändåeller obskyra hård- har såseriemagasin, jag jag inteänteater, en, omom nu
vaddrar den upplevel- bildningsgång relativt utstakadDetnågot. mininreresonemanget synvar av

framställdes väsentlig det övergripande sammanhanget kvalitetoch här i ärtange-sen som som som --
varandra, de ofta det nämligen kvalitetsbedömningen detytterligheterna så ärgör. är somrar som

förfinns all kulturpolitik. oändligtAlltså det hierarki kulturen, det avgörande Dengår såingen i är
fastställa dock nödvändig.vad bättre och svårinte viär sämre när göra,att attsom

arbetarrniljö med starkaväljer mellan konstverk, eller mellan alterna- Jagtvåtvå iär uppväxt en
folkbildarideal, relativtvad skall läras skolan. där kultur aldrigtiva isätt avgöra ettutatt varsom

konsten.tidigt kan begrepp; kultur dedetta och härMot Närijag även storareste namnenragg var-
fotbollsplaneniaktta märklig allians den mellan äldre tids det gäller GöteborgIFKvivi ärvet atten en-

slutgiltigafolkbildarideal oftast socialdemokratiskt bättre jumbolaget; det denvisar sig isnitt, änav-
kommunister liberaler kul- tabellen. det gäller konstnärligt skapandemed inslag och och Men närav -

både politiskt radikala blir det onekligen betydligtturkonservativa. dessa och DåTy svårare avgöraatt
fäsören.politiskt från ochkonservativa, utkiks-ansåg, sin ärär mästarenvem som vem somvar

för upphöjdesfinns möjlighet, provisorisk, Mycket det länge sedanpunkt, det såinteänatt en om av som
omvärderatkulturen, finns kul- till litteratur redan glömt ochhierarkisera det storpåstå äratt att att

tillå-värdefullare kultur. absoluta begreppen ändå,Det De existerar jagrör sigär äntur omsom annan
fasta använda denna motsägelse,det absoluta rela-hierarkier, sådantnågra någotinte inteär tes attom

provisorisk för Eliot, politiska konservatism,möjlig etablera;ändå metod TS sintiva. trotsatt om en som,
förfilm Fellini eller betytt mycket och kritiker till högerkunna hävda såatt poeteratt en avav

form undrade berömd vadinnehåller etisk och estetisk ochBergman gång, i essä:vänster,en vars en en
aldrig skickligt till- klassikervärde den teknisktsåöverstiger är en

Rambofilms; föreläsning hos det engelskaverkade DelblancSven Det iatt roman var enen av

6 l4-0|53
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pådyvlaVergiliussällskapet Eliot frågan, demokratiskt samhälle harställde den Vem rät attsom
världskrig alla de andra den själv känrer,under det hotade ödelägga njutningatt somsom man men

förknippade västerländ- fnyservärden med den andra åtsom man
blir resultatet hierar-ska kulturen. Eliot, den lyriska modernismens enblerarBig Tyvärr viattnog

finan-alltså skall ochDaddy, och likhet med andra moder- kier dem nedi såmånga som varasom som av
från för finkulturens vilka främman-konservativt håll anklagats ödeläg-nister siera njutningar äratt

inför, betraktadeall anständig kultur plus jämför hur de de kännerchange, siggör att som somga ca
trycks människor,Ekelöf dag kanoniserats svensk litteratur mindre vetande. Kulturen nedGunnar i i

villefter skall lösa det problemet,ha malträterats hävdade: och hurvis, Jagjagviatt vesamma
linje med den folkbildaide tradition iigärna tro -

folkbild-med god skola,klassiker kan endast kultur vilkenEn uppstå jag är uppväxtnär är attmogen,en -
och litteratur och klassiskt och kultursatsningar kommerspråk så månganing ännär ärett ettmogna, omen

flesta Vergilius;ande icke de uppskatta ichverk verk Dantemåste attett mogenvara av en
Återstår alltidde skyldiga det sågöraär attmen

definierar godaproblemet denVad Eliot menade den goda konsten skapasi avgöraatt att vem somvar,
historisk linje, tradition, språk och kulturen.inom nären en

befinner problem, harhistoria den stunden slagshar- avgörandeEtti jagjust sig i änge settett som
för-kulturpolitiken, denden klassiska litteraturen allmängil- det, med den svenskaImoni. vimöter att

xälfärdssystem.generelltvandlats till deltighet, harmoni, universalitet. ettt.0.m. en av
det medvill sysslamed kultur har, grunddetta djupt kulturkonserva-Jag Attpåstå påinte attatt ar

dit, dethand hitbudskap ickekontroversiellt, och sågade närtiva är generös pytsas ut ompengarnog
betraktatsfanns sådana, eller minireEliot han själv han lät diktarenär gottsatt om merav grenen

författat skall hasocialVergilius och och till, och bara rättighet. VarjeDante några rättsom som en
källatteaterfinna inför finnsdem, nåd emellertid stipendieras; den amatöristisåaHärsina ögon. mestatt

fråi myndighets-Kulturkärna. gäller den kritiska eller, ha till understöd. harDenintressant rätten -
skedesysselsättning vilket-låt- den kulturpolitiska, bedömningen, håll i-varjesäga, ansetts som en-oss av -

Åsikten tillspets-dettakonstnärliga verk. vad god kul- bör subventioneras gåig,är, änär enenom som
eller kompo-skriva, målirelativ, den kan hur rela- resonemanget. Attmå inte ningtur vara men vara av

skapandefungerar emellertid Allthelst. Bedömningen ack så svår, svår, så.tiv inte mätsär nerasom
finnas skapande;ändå den där. alltid skedegivemåste i ärett ettmot annat

kommer nämligen till kulturens och kul- verk, hur det bedömning-Här svårt må göravi än attvara
uppfostrande uppgift. framstående äktaturpolitikens skall och JagHur vi är annat.ettmeren, mer

för därför kulturpolitiken, icke litte-egentligen kunna tala dem aldrig tagit ninstattom som anser
effekthaft skadligdel den goda kulturen denna mycket område, sinäratt raturens en genomav

frihandsåkande subsidiervärdefullare den de till vardags del del ocl bidrag. Detiän tar ettav, syn
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värde andra detfinns, förneka det, kultur vilken det därtill har högrekan äränett avgenom somvem
bedriver aktiv kulturpolitikalltså allt, hur nöden landprovisoriska vårtjag trots att enconsensus som

frågandenbör skall den dådet månde, utHur Det svårastesvårt måste ärän upprättas, se avanservara
Ändå försöka skallmedel. statlig och alla besvara.Vadstödjas allmänna har prioriteras Enatt ensgenom

förfinansierat utgångspunkterna dettakommunal kulturpolitik ochår år in ärut resonemangav
Kulturutredningsfrågan, kulturenglad; Vilken roll harkultur människamedioker iinte gör närsom en

seklet humanistiska värdenfinns början detdet iså ettav nya avpengar
allmänfinansiera- samhälle vilka krav ställer detta kul-följd alla de existerande präglat ochEn av

fråganundrarmentalitet turpolitiken. vilkade kulturstöden har Ja, Jaguppstått,är egent-att omen
klassiskderas kvalite- ligen humana eller humanistiskadär producenterna kultur, ioavsett avserav

finns humanistiska värde-skall värderingardet självklart verksamheten mening Detter, sett attsom
alltid särdeles humana och detbetalas den kulturkonsumeran-någon ringar inte ärän somav annan

fastställaför omöjligare vadstyrelsen tordede marknaden. SverigesNär ärjag i ännu attsatt somvara -
formuleringen KulturutredningensFörfattarfond ofta de biblioteksutlå- enligtmärkte ijag att memo

försällan till mediokra randum kulturpolitikemnebaserade stipendierna gick instrumentsom en-
allmän samhälls-författare allmän samhällssyn. Vilken dådärtill olästa det syndoch om;ärsom

finns samhällssyn,författare det allmän hursubsidiesystem lock- syn När integeneröstett ensom av
för. finnas allmän kultursynbana de lämpade kan det dåknappast Attpåinats envaren

kulturpolitiska mål uppnåddes aldrig;författare utvecklats till blibli hade 1974 årssättatt ett att
anda nivelleradeförverkliga fenomen populistisk tidens ochsjälv, ytterligare isig ett som man var

ofta bisarrtkulturen och kultursynenutvecklats Sverige, Komvux.i inte minst ett rent avgenom
alla kunna tillverksamhet; Allt lika bra och bordeFörlagen tappade kontrollen sigsinöver sätt. tavar

kalladesofärdiga till det synbarsläppte och ställvis direkt usla Detansträngning.utanmestamanus
finns kul-förlag författare lärde jämlikhet kulturomrädet. Docktryckning. Både och på inomsig att

människor tilljämlikhet. Alla harden marknaden såväl kunderåa något ingen rättturenvar man
efter gällerförakta. frihet till lycka, detborde tid litteraturen ochI margina- strävannär som ensom en

gällerövergripande samhället detliserades allt kunde vända marknaden, dvs. Närites stort.ommer, man
begåvademarginaliserades kulturen gäller dessutomläsarna synnerhet lyrikenI vissa äratt merryggen.

förmodligen förhål-förlag kri- andra och det kanske ochhög grad; cirkulerade mellan ochi än attpoeter,
förståsallt kan uppskattas ellerallt kretslopp. brydde lertiker Läsarna så, intesig sigi snävare attett av

gälleralla. enda möjliga detochicke. Den vägen när
skolan,för kulturpolitik, inkluderarplädering avveckla kultur- och där jagDetta äringenär attatt

Eliot ställa krav; alla människorsubsidierna med kulturenpolitiken och i vi ärär sättstort: ett attom
lika värd. bör läradet finns kulturvärden värda lika värda; all kultur Viinteär ärattatt osssomenas o-m
skolorna kolporterats tillsamhällelig kontext, allt det skräpfortsätta och isin existens i tex.en av som
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längdenkulturen kan hellereleverna under beteckningen progressivt. i mecenatens,vara
förlorafraser flyger kring kulturde- furstens ellerhögstämdaMånga tjänarei utan attstatens en

detalltid mäktig potential:batten själv dem hopas påjag tvärsär att motattsom annanen av-
förbli denrådande, och den andrakulturens såväl humana humanistiska värden rösten,att varasom

form, tonalitet,föder. språkliga kolorit,ädla känslor heller dettaFast inågot i sin i sininte i sinär som
romanför- klang och kvalitet,enkelt påstående. Celine lysande och inte minst, i sin visarsin rytmvar en

ochpamfletter. politiska, byråkratiskafattare; dock antisemitiska deskrev vidriga något änannat
utarmadeblev Chilenska folkets författare; mediala språkensNeruda det mönster.en

kulturpolitik nöden eli-godhjärtade svenskskrev groteska hyllningar till Stalin. Den En måste av vara
kvalitet ochtistisk, aktsammare det gällerPound, det litterära modernistiska projektets närvara

skallframför fascistisk fördjupning den tidigare. dettabeskyddare andra, blev Hurvaritänpropaga-
förankras politiska spelet hardetdist. jag ingen aningi

Ändå åtstramningstidef det lättastemåhända, detoch I intejag optimist naiv ärär nognog, nog, om.
framföra budskap.för sådantkulturen allt kan ha värdeett att att ettatt tro att trots

detkan ändå låta blisamhället humanare och humanis Jag inte erinra miggöra gärna attatt enmer-
fanns betonadetiden arbetarrörelsetiskt de knö- gångmånga visat sig iäven store somenom av vara-

kunskap makt, kulturenlar like. Kanske finns det dikt Goethei är att trappaattutan var enen av -
uppförden bildenfurstlige eller Symfoni Lundkvist användeden makthavaren Arturi gärnaen av -

arbetadeEyvindvilken kunde klättra. Johnsonklanger humaniseraf ossMozart, mansom
hanfunnits, från sågverk dagarna och lästeKulturpolitik har alltid Maecenas på nätterna;om

innehål-romanförfattare. Kulturenrenässansfurstar blevkejsar och Italiens ochAugustus vårvia störste
för kulturfranska beställningskabi- ler alltså möjligheter alla, denden revolutionsregimens iäven som

bärandeförstone kan uppfattas detill Goebbels dagens svenska samhällesoch svår ennett som avpar-
estetik.tankarna Motståndetslamentariskt beslutade. och med Peter WeissPå istän-gott ont,

därför detaljer,skiftande Kulturpolitiken kandigt lika resultat och innebörder. Kanske iinte, änannat
politik, den blev 1974.det väsentliga, det heter Kultur- kompromissernasiär somensom vara

Kanske kulturen och undreutredningens memorandum till skriver har inre spräng-enoss som
detför kraft, lätt upptäcker Möjligendetta, kulturpolitiken diskus-i såstår vi inteatt centrum varsom

därför nazistiske dramatikern Johstnämligen det väsentliga med den Hans i sittsionen. Jag tror att en
Schlagetef lät huvudpersonkulturpolitik främst diskus- dramaden närsinutgörär, utropa,att ett

Tänkfortlöpande kultur osäkrar revolverför dialog. hör ordetsionsinlägg, grund minjag jagen en
ordethar den makten, bådekan smala kulturen dagens kulturenFörmodligen den iinte att varaom

frånsköld källan djupet jordenkrassa ekonomiska bemärkta undan- ochvärld med närsomsom-
kulturpolitik och subsidier.överleva Mentag utan-
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Det likheter mellan konsten det möjligtfinns och åstadkommastora institutio-är att gynnsamma
vetenskapen. båda fallen handlar det skapande för framgångochnella betingelser konstnärligI veten-om
verksamheter likartademed och behov fri- skaplig utveckling. Samtidigt det kar konstate-stora av som
het och Konstnärlig verksamhet bygger, förekomsten betydande skillnader praktikenintegritet. i ras av
likhet med vetenskapen, människor med mellan konstens villlor,och vetenskapens väckerpå att
talang fåroch idéer frågorockså detta skillnaderhur dessa uppkommitDe går in isvängrum.stort om -

framgångsrikvarandra; forskningsprocess också synpunkter hur de borde reiormeraslinne-en men
håller regel konstnärlig fas, där idéer Syftet med studen konstensi äruppsatsen atten nya
utvecklas osystematiskt nydanande och vetenskapens villkor utifrån insitutionelltsätt;ett etten
kulturinsats utvecklas delvis under jämförelsensystematiska, perspektiv. begränsar til områdenJag
vetenskapliga former. också beroende förtrogen nämligenDe med, sidanjagär är mestav som enal
varandra; kreativa miljöer innehåller tillfällenrikliga musiken och och andra sidan zamhällsveåteatern
till slumpmässiga mellan forskare och konst- tenskapen. uppmärksammar särskilt sådantJagmöten som

Sekelskiftets lysande exempel kan tolkas frågorWien hierarkiska relationer ochnärer. är ett som om
dynamiken sådant samspel. Normalt både förhar institutionell självständighet konstnärliga ochi ett
forskaren konstnärenoch lång utbildning och vetenskapliga institutioner.en
skolning till professionen, låt finnsdetattvara en
hel del exempel naturbegåvningar vilka skapatpå I institutionell självständighetuppfinningar och konstverk till alla odds.motsynes

vid sysslar både konsten och vetenskapen VetenskapenI organiserad och hög-mening i universiteär
med samhällelig problemlösning. Utvecklingen skolor med hög administrativ självständighet ochav
konsten och vetenskapen därför avgörande för liten politisk erksamhe-inblandning den löpandeär i
den kulturella ekonomiska förnyelsenoch utövande konsten organiserai kultur-Den iärten.av sam-
hället. Forskarnas och konstnärernas krav frihet med varierande grad sälvständig-på rinstitutioner av

ettkraftfullt förstöd det samhället. het och politisk inblandning.öppna
finns naturligtvis också viktiga skillnader.Det helstatligaI Sverige universiteten irntitutioner.är

vetenskapliga utvecklingen sker hög förDen grad Styrelserna består öreträdarei universiteten av
forskarna kommunicerar med varandra. för såväl allmänna verksanhetsintres-intressenattgenom som

konstnärliga utvecklingen hög grad allmänföreträdare ofta leda-Den Regeringen 6i iäger utserrum sen.
mellan konstnären och publiken. skulle totalt vilka enligt högskolelagenDet ska ha11mötet möter av

knappast möjligt frontbred bedriva bakgrund sådan verksamhet betydelsei ärattvara sym- en som a
fonisk verksamhet form exklusiva för forskningsuppdrag.högskolans utbildnings- ochi seminarierav
där löser musikaliska problem. därför oftaPolitikerna styrelser-minoritetiutgörman en

framkommendera konstnärligaDet organiserade fakulte-går Dessutominte universiteten iäratt na.
mästerverk forskningsresultat.eller nydanande och där verksamhetsfireträdarnaMen institutionerter
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administrati-uppfattasvilka iblandfullständigt dominerar. någon sortssom
framträ-verktygenmångskiftande universalverkstyg. Bristernaoch musiken har iTeatern vaen

där degenomförs kulturområdet,fall klarast då dedervarierande huvudmän.och I vissaorganisering
friheten ochkonstnärligatydliga hot denstatligasärskilt användsförekommer aktiebolag, utgör mot

kulturstiftelser lagts nedhåll harandraform för nationalscenerna. Påaktiebolag I sinaintegriteten.som
kommunala förvalt-infogatsverksamheterkommu- och dessstiftelseformen eller traditionellfall gäller i

lyftakunnaför kommunerna skafinns regel strikt partipoliti-förvaltning.nal Det ningari att mom-aven
aktuell lagrådsremisskultursektom. Enligtkulturstiftelsernas isammansättningensering i sty- ensenav

kulturstiftelser-stiftelser de nuvarandekommerkommunala kulturnämndema.relser och de om
framtiden, eftersombehållaskunnafrån 1970-talet domine- knappastkulturpolitiken iDen attnanya

viljeförklaringska finnasställs detdelaktig- kravet endistributionsidéochrades rättvise attenav -
för ända-från stiftelsebildarens sida hansocialtvidgas regionalt ochskulle visstheten kulturen etti att

självständigbeståendeochvaraktigtmål vill skapaskapandets villkorkonstnärligadetFrågan envarom
själv.tillskjuterförmögenhet egendom hankvalitetsmål formuleradesochhögsätet någotinte i somav

reform innebär all-dennabetydandekulturstiftelserna byggdes RiskendeNär många är attinte. enupp
kulturstiftelser till kom-metamorfos frånfokuseradeslandetför musik och mäni enteater ute uppen-

jämförelse kanförvaltningsmodell.munal Somde huvudmän-uppmärksamhetenbarligen enav nya
otänk-området detdet statligaförsta påpekashandkommunerlandsting och på inomi att vorenen --

inordnas adminis-högskola skullebartlokallösningarekonomiskaproblem rörande att som enenresurser,
alldeleslänsstyrelsenenhethuvudmännen.relationer mellanoch administrativa inomtrativ oavsett-

momsfördelarlhaft eventuellaharkalla ekonomiska vindar1990-talets
konstnärliga verksamhe-denkulturstif- miljöer harför ocholika konsekvenser I vissauniversiteten

effektivitetsskäl lagtsekonomiskaförts livlighar dettelserna. Under år ten sammanavensenare
kulturfrämmande verksamheterfrihe- medakademiskautveckla dendebatt behov typenatt avom

beställar -utförarmo-hållenergibolag. andra harborgerliga har Påytterligare. Den år ini-regeringen iten
denför marknadsorienterafristående dellenhögskolor tillutveckling använtsvissa atttierat en av

konstnärliga verksamhetenfrån de ned-fonderat kapitalstiftelser med egetett
utvecklingslinjer förståsskildaska dessalöntagarfonderna.lagda Hur

och den högreforskningentolkningbåda rikt-utvecklingenkonstens värld har MinI gått äri att
etablera tydligarelyckatsutbildningen hartendensennationalscenerna har varitFör ettningarna. sam-

förproduktionssfären vad gällerfri- band medadministrativkonstnärlig ochdem änstörre somatt ge
Diskussionentill konsten.ändå tendens pådomineras vihet. vägärMen mot ettattmönstret omav en

företagkunskapsintensivakunskapssamhälle,institutionella självständighe-denminskning attaven
högteknologiskaför detframtidenharoch landstingbåde kommunerför konsten. sig,Inom attten
forskningsr ochfaller medochorganisationsförändringar näringslivetgenomgripande står sinapågår
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utvecklingsinsatser, förhar vetenskapSverige investerad krona kultursektom avkastning-varje iatt är
ligt utbildade för långsiktigt kunna för kommunen hela kronor. Kulturen i sigatt ärtrepersoner en
hävda de viktigaste konkurrentländerna därtill viktig och växande sektor arbetsmarkna-sig mot etc. en
har avseendenstärkt ställning. den bara kultursektorn utanföri många Umeåuniversitetens i omsätter-

förStyrkan nationalscenerna har den klas- ungefär kvarts miljard kronor årligenvarit universitetet en
siska ekonomiska befinna ökar sannolikt tillI Regionemas Europasignyttan attav geogra- resurserna
fiskt och mentalt maktens kultur- kultursektornlFörnära centrum.

Ökadestiftelserna landet har diskussionen till de regionala kulturinstitutioiute snarare resurser
gällt solidaritetsprincipen; kommuner och innebär självklart ökad konstnärliginteom nerna en
landsting ska dra välfärdssystemenned dethar kreativitet. kulturinstitutionerna infogasOm på ett

håll uppfattats nedskärning- kraftfullt näringspolitiskaden arsenalen, detsina rättvist isätt ärattvara
också drabbar kulturverksamheten. möjligt, troligt utvecklingen gårrentav attarna snarare

Samtidigt håller inställning riktning kommersialisering kulturellochgöra sig iatt moten ny
gällande kommuner landsting.och Upprinnelsen konstnärligt viktiga, smalai Denutarmning.är men
medvetandet kulturlivet långsiktighar produktionen det kritiska ifrågasättandetoch detattom en av
betydelse för den regionala ekonomin. det existerande samhället kan upplevas politiskaI nya som

ökar konkurrensen mellan företagen,Europa vilket förlägenheter marknadsföringenvid kommunen.av
direkt avspeglar det regionala planet. blir sådant sammanhang blir det särskild viktDetsig I ett attav
allt förviktigare och kommuner upplevas finnsdet skyddande självständighet för konst-deregioner att en

attraktiva förmiljöer näringslivet olikaoch närliga verksamheterna.inves-som
och med tjänstesektom fårI domineran-terare. att en

de ställning arbetsmarknadema blir personalrekry- Reformbehoven
strategisk regionalpolitisk dimension. Enligt det konstnärliga skapan-teringen Den måstemin meningen

estetiska kulturen har därför fåttunder dets institutionella villkor särskildår ägnassenare en en upp
vidgad roll det regionalpolitiska tänkandet. märksamhet de regionala och lokala sammanhang-Deti iär
troligt kulturen spelar förviktigare roll med hänsyn till dagens kulturpolitiskaregio situation.att en en,

attraktivitet påverka möjligheten med strikt partipolitiskt styrel-Teatraratt attners sammansattagenom
rekrytera och behålla personal den tidigare anomali. Förebilden bör skiftas fråniän gjort är styr-ser en
industripolitiska sammanhang. sådan attraktivi- förningsmodeller simhallar, barnstugor klinikerl ochen
tetsbild spelar den regionala kulturmiljön till styrningsidéer knutna till kunskapsverksamhet,intresen

roll. utvecklad estetisk kulturmiljö också högskolan. organisationsformerEn medNyasant min-t.ex.ger
möjligheter för kreativa kopplingar med det dre politisk kulturstiftelserdagens ochinnovati- styrning iän

näringslivet olika håll börjar räkna kul- förvaltningarPå bör utvecklas. Styrelserna bör hava man en
ekonomiska betydelse och roll infrastruk- bred verksamhetsintressena ochrepresentationturens som av

räkneexempel kommun förtur. Ett olika samhällsintressen.Umeåi visar att
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2 Institutionell hierarki funktionnormbildandeoch
förfinna storhetstidervisserligenDet går att
tillgrad levtforskarsamhället nationalscenerna de högdet svenskatypiskt dragEtt inäri är att upp

kanske tänker Karlfinansierade dröm,statligt och denna Ragnarmångainstitutiouniversiteten är
decenniernatidfinnsnellt jämlika. Gierows Dramaten. DeDet universitetinget är senastemersom

avlägsen.emellertid käntshindrar har drömmen Teater-nationellt Detnågot inteän attannat. man
finnspraktiken och detuppfattningar vilka lärosäten pyramiderna harkan olikahysa rivitsiom som

för förnyelsenationellt monopol konstnärligrangordningarfinast eller sådanasämst, ingetärär men
diskus-Stockholmsscenerna. kulturpolitiskaför självbilden.fråga den akademiska Denuteslutande en

följt europeiskakölvattnet dende mindre högskolornaMellan och integra-isionuniversiteten som
kultur-beträffande behovetfinns klar skillnad till- haremellertid värnationen attaccentuerat aven

den nationella identiteten. harfasta forskningsresurser. betydande och HärEn natiogången arvet
statligafinansieras blivit denalscenerna Dedel forskningen vid vinnarna.viauniversiteten storaav

kraftigt,huvudstadsscenerna har ökatforskningsfonder, enskilda forskare anslagen tilldärolika statliga
dekalla lystprojektanslag samtidigt knapphetensforskare kan sökaeller stjärna överi somgrupper av

läns- och stadsteatrarna.med andra sökande.vetenskaplig konkurrens Det 26
anslagsframställningfrånfinns söka forskningsanslagockså möjlighet OperansI görs ettsenasteatt

nationellaförsök slå dekommunförbundet, oblygtmyndigheter,statliga stämning-närings- att mynt av
hälftenfonder Ofta bekostaslivet, privata etc. av arna:

uppgifterNationakcenens främstaforskningsinsatserna vid på sittäruniversiteten attexternaav
dendet nationella kulturarvet och svenskaområde värdaanslagsgivare.

börKungl ha möjlighetförhållandet radikalt nationella identitetenvärld TeaternkonstensInom är att
stimulerabeställningarochannorlunda. finns nationalscener paDär tortsätta-sättannatett genompar

verkantal färfattare och koreografer skapadessutomoch paOperan, Dramaten] att ope-ett stort nyare,
det stärka ochochbalettensområdeförnationella haroch orkestrar. De på sättetattteatrar en ransscenerna

kulturarvet Kungldet svenskanationellafinansiering, medan de regionala förnya Teaternstatlig institu-
föreställnings-finansiering bör denblandad med lejon- Sverigehar sinitionerna genomsomen vara scenen

levandeverksamhethaller detta kulturarvför kommuner. har Somlandsting och I Sverige natiopart
konstnärligaför högstabak- nalscen bär Kunglemellertid nationalteaterbegreppet Teatern ståinte sin

område Nationalscenenbärfrigörelse, till kvalitetför nationellgrund kampen på sittii natur-motsats av
lokaliserad till huvudstadenliga skälFinland. handlade detoch HärNorge isituationen i vara

anknytning till ochstället staten attteaterns omom
anslags-framförsLiknandeskall fungera Dramatensnationalteatern iargumentrangteater, somsom
denframställning.förnämsta drömmen Kärnan argumentationeni ärnationationens tra-scen; om en

retoriken, deditionella nationalistiskaför hela svenska teaterlivet stil-nalscen med det änsnarareen



72 JanerikGidlund

forskareomflyttninguppfat- beslut våldsamkonstnärliga framgångarna. Kulturlivet starta avenegna
framkomlig riksu-nationell identi- skulle knappastsymbolisk gestaltning Ettväg.tas vara enavsom en

for-kontroversiellt helaskulle bli högstnationella traditio-nationellt medvetande och niversitet itet,
skäl hierarkiskrimlig. skarkâren.analysen Vad Ett univer-I små ärärär attannatmotto ensom proner.

förmodligen skulle hotnationalstaten sitetsstrukturblematiskt den starka låsningen till motär ettvara
skulleeftersom dennational- den vetenskapliga kreativiteten,huvudstaden. Formuleringenoch attom

vetenskapligapluralismen och denskäl bör lokaliserad till undermineranaturliga varascenen av
forskarsamhället. mednationalroman- konkurrensen Systemethuvudstaden hämtad iär som ur en

anslagsekelskiftet. forskningsfonder resultatrelateradepamflett från före förra ochtisk tiden Det ten-
vetenskapligaderar betona värdet dentypiskt för dagens internationaliserade verk-är att avsnararesom

institutionstänkandet.huvudstadens minskade betydelse konkurrensenlighet just änär ur
skälfaktisktgäller konsten kanekonomisk kulturell synpunkt. detpolitisk, och Näräven samma

ordningen.anföras, den nuvarandeför dess också dockklassiska rollen huvudstaden ochDen insti- mot
förhävdafungera företrädare Kungligaoch TeaternAtt stårnationenstutioner attatt mansomsom

områdefinns konstnärliga kvaliténmäklare håller avklinga. den högstaDet sitt ärutåt ingaatt
harförlov illa underbyggt.för lokalisering till huvudstaden, med Sverigenaturliga skäl sagt numeraen

denochkulturell rikedom operakonsten,publik-bara gustaviansk nostalgi det inomutöver stora enen
där,kvalitén kan sökas här,blir det konstnärligaunderlaget. regionaliserat högstaSverigeI änänett mer
föreuropeiskadenna helhet.hålla riketviktigare Deniutmaning expertgruppatt somgenomsammanen

kulturpoliti-den svenskasedan utvärderadekulturpolitiken. skulle kunnaden nationella Man några år
deförvåning lejonpartenuttrycktefrågan konstnärliga kreativiteten hål- kenställa den över att avom

kulturlivetkulturanslagen hamnadenationella huvud- statligaler den iiiersättas mytenatt av
viktigaste slutsatserStockholm derasbetydelsefullt ochstaden, detta inte iär varen avsamma-men

flera kul-brytas ochkoncentrationfortfarande politiskt dennaviktiga dethanget Det måsteärär attatt
skapas landet:institutionell hierarki turellamöjligt upprätthålla icentraatt en

kan det-konsten Och -hurSverige 1993årinom
behovetvid tillfälle pekatfins nationaluniversitet och harkomma det Vi páinte änsig attettatt avmer

medhuvudstadenutanförregionuniversitet institutioner ett gottgynna
bre-anseende hela landet; bådeomöjligt skapaskulle sannoliktDet mötai sättett attatt ensomenvara

och effektivdare internationellbland de svenskavetenskaplig rangordning uppnåutmaninguniversi- en
konstnärlig decentraliseringskäl. viktigt skäl 7Ettåtminstone ärteten ett parav

finns framstående forskare vid alla lärosätendetatt
hierarkinden konstnärliga hartänka det huroch det tämligen Frågan påver-primitivt sigär att attatt om

kontra-konstnärliga kvaliteten innebärkoncentration be- kat denskulle uppkommaspontant enaven
mycketfraktisk jämförelse naturligtvispolitiskt ochtill enda ställe. svårAttgåvningar ärett ettgenom
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RiksRikskonserter ochgamla medövertygad kon- detPersonligenbevara. jagär systemetattatt om
regionaliserade kulturlivetmed detnationalscenerna ochtill intecentrationen teatern somresurserav

teaterkonst.utveckla svensk musik- ochbas Enkonstnärliga kreativiteten,har befrämjat den san-snarare
kulturinstitu-nolik effekt sådantmarginalisering.kulturens är attett systernav

fast anställdskulle reducera antalettionerna perso-
produktions-utsträckning användanal och högreReformbehoven i

tycks emellertidsådan förändringför national- anställningar.utvecklingslinjerkan EntänkaMan tvåsig
kul-konstnärliga skäländåbegreppet mångascenstanken. gång iAntingen utmönstras ur vara av

nettoeffektenmöjligtoch detkulturellaoch dekulturpolitiken turinstitutionerinstitutionerna är att
kulturfond därför bli begränsad dettaskullejämlikablir, likhet med iinstitutiouniversiteten,i enur av

radikalt utveckla avseende.Alternativetnell synpunkt är att
för antalkategoribegreppet och dennaöppna ett

finansieradehuvudsakligt statligt vårtistörre scener
fallen nuvarande hierarkis-land. båda denI öppnas Noter:pluralistiskför kulturinstitutionernaka strukturen i stiftelser,lagrådsremissJustitiedepartementet,1993.l s.om

riktning.
och badvattnet.Kultu-Jfr kulturråd, BarnetStatens 1991.2kulturinstitutionerna vid haDe är attstora vana denkommunala Rapport1991:5.plats omstöpningen.irensproduktionsresurser anslagsvägochfasta inteatt

konkurrera medlen. Varför skulle kon-behöva Sverker,Jfr Gidlund,Janerik Sörlin, Detom 1993.3 t.ex. euro
europeiskaoch denför kalejdoskopet.användas peiska Regionen,kulturområdetkurrens nationeninom intejust

Stockholm:identiteten. SNS.förnyelsen kultur-stimulera och bevarandetatt av
förVad skulle behövasarvet systemettsom vore Jfr Lisbeth, Kultur lokaliserings-Lindeborg, 1993.4 t.ex. som

resursfördelning nationalistiskatänkte bort lndustridepartementet,faktor. 1991:22.Dssom
till detslagord högre utsträckning riktadesoch i

söker identi-Jfr NationalteaternClaes,1988.5 Rosenqvist, sinnydanan-konstnärliga innehållet landetioavsett var svenskanationalscenen.Tradi-Claes.DenRosenqvist,tet, i
till forsk-ske. Kanske skulle motsvarighetdet kan Stockholm:reformer underoch ZOODramaten år.påtioneren

Wiken. 262-3.kunnaningsfonder introduceras kulturområdet i
kulturfondland sådan SvenskJagvårt attmenar en från Henrik, National-1993.hämtat Sjögren,Citatet6 ärfinansiera stöd-kunna hela produktioner ochskulle Teatertidskrifteneller nationellt Entré,ansvar7,teatrar nr.

förutsatt den konstnärliga 3:40.turnéverksamheten att
skulle såle-kvaliteten Kulturinstitutionernahög.var kulturpolitikStatligUtbildningsdepartementet,1990.7 ifond.från dennaansökades fria att om pengarvara från Stockholm:europeiskRapportSverige. expertgrupp.en
efterträdafonden skulle kunna förlaget.möjligtDet Allmännaär att
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Maktlösa, kultur-mörkret november kommer varandra kan delge1993 och varandrai sinanära
erfarenheter upplevelser.och

kulturtyckareKära
här och dåligtJag Gränsöverskridandesitter mår såensam

längre har alla lemmar behåll för uttrycksformernaJag de olika deGemensamtinte jag i ärvet attom
firade etthundratrettioförsta arbetslöshets- alla förutsätter föderIgår och kreativitet fantasi.ochjag min

dag arbetsförmedlingenfick kal-Fran naturligtvis absolut begrepp,Fantasinjag inte någotärpresenten en
lelsetill kurs dig själv ochdina fallT möjligheten kan väl alla deni på i något gränsöen ro men man se som

ueckofl verskridande, fristad ifrånI 8 realitetshets och nuetsen
Är lycklig möjligas sfär.nujag Dettyranni.

lyftakan tankar och känslor bitFantasin en ovan
tvivlarenTomas det allmänt vedertagna. Hjälpa verklighe-attoss se

med andra stund. handFantasinögon går iten en
blev ärligt talat gladaBäste Tomas ditt hand med kreativiteten, utfor-denvi över tänjer gränser,

brev. chansen tycka till kulturens skarDet gränsöverskridande idéer och det visetärattgav oss om en
möjligheter. hänger nämligen lycka och kul- livsviktigFör ledsagare det gäller utveckling allainäross
turpolitik ihop. den statliga formerMen dessvi intevet om nya
kulturutredningen begriper det faktiskt fanta-Utveckling kräver idéer. födsFör Dessaäross nya ur

Skaparkraftenoch kultur. behövs mycketsärskilt
tider massarbetslöshet och både industri-i näravKulturen det omöjligas livmoder- samhället lönearbetet ifrågasätts.och principsom

Och vårtkulturpolitik är verk-gemensamma
för skapandet framtid, Kulturen de idéemas,det omöjligas livmoderhopp och livtyg ärav nya

Sagan människans tillvaro En själ, bro, demokratiom en en
Definitionerna begreppet kultur Syftet med kulturen lycka, ettlyckligt ochmånga, mång:är är ytterstav
tydiga och föränderliga. väl detl rikt för förutsätterdet liv alla. Lyckan levande demo-Tur Förär ärom en

aldrig får stilla det filo krati, humanistiskt samhälle där människannågot stå så är sättet äratt ettsom
sofera debattera eller kultur. målet för fåsoch medelFörutöva inte några intressen.är ettom, oss
kultur människans förtillvaro berättad Kulturen frigör fårsjälen människansätt attsaganom av,
och tillsammans med människan själv. möjlighet formeranvända alla de olika språkEn utan attsaga av
slut. ifrån börjanhon med. Tankar, känslor ochutrustats

Uttrycken formerna föroch berätta denna själsliga funderingar får friare utlopp. bredareIatt en
film, musik, bild, dans, drama, användning själv stärks identiteten själv-ochmånga;är sigteater,saga av

folkbildning, det vardagliga samtalet där människor känslan.
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kraft individen avgörandehos FrälsarkransDenna inre är av
förmätetkanskekulturen räddar liv låterför möjligheter andrabetydelse hennes Attmötaatt men

händer runtomkringinle- vill ändå hävda det.skiftande med respekt,kulturer Detindivider och vi som
och hysteriskform missbruk, våld,nyfikenhet. människorvelseförmága Modigaoch passiviteti avser oss

till direkt dödleder alltidbyggs konsumtionoch med den styrkanvarandra såinteinre äni ögonen, om
någrafall färre, kortare ochalla tillemellan människor.det broar några någrai

Motkraften skulle kunna denhållas liv.kan demokratidessa broar integre-Utan inte sämre varaen
kulturen kan åstadkomma.samhälletLivskraften beroende kommunika- Attlevande. ring iär somav

förutloppdel skapande arbete,alla emellan allamänniskormellan nivåer, ition attettvara en
tillfälle kännatankar,känslor ochnedåt och sidled. igensinauppåt, inivåer attatt-

betydelse-problem andra,levande hoslevande demokratin baraDen sinaär att varaom egna
frälsarkransen,full detdetska möjlighet uttryckaalla ha i ärsina är att tag attsträvan är attatt vara-

delaktig, detkänslor och värderingar.drömmar, tankar, integrering.är
människor självaDemokratin bara levandeär tarom

människan helhetsjälvförverkligande detMed detdenna Det ärsig rätt. att se somensom
använda hela själv,innebär sig sina inreatt resurser,

ochbor.också nödvändigt arbetarbara möjligtblir detta Viså inte utan
konsumerar.producerar ochför helt enkelt läggaindividen. ViMan måste sig ta
omväxling.känslor- vill ha lugn ochde tankarna ochdel beslut och låta Viegnaav

villbehöver stunder ensamhet,få påverka andra. Vi samti-menavna
gemenskap.digt delvara av en

Vindrutetorkare
konfronteras alla medhård värld.lever ViVi i en

konflik-olösligabilder krig, elände och till synesav
då denKulturen, både upplevelse och utö-ter. som

samhälleligatydliggör motsättningar, mönstervas,
förtill grund olikade värderingar liggeroch som

film ellerbeteenden företeelser.och En pjäs, en en
för tillgäng-bild med redogöranöjer sig inte att torrt

ovanför,innanförliga fakta. kryper bakom, ochDen
denmänniskan, djupareden nästlar i in i inne-sig in

vindrutetorkarebörden. Kulturen den viär som
snömoddi-denna världknappast klarar iutanoss av

vägarga
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Maktlösa, dimmig novemberkväll hyreshusområden1993 I avstår i genomsnitt änen mer var
tredje väljare från använda Isin rösträttatt samma

kulturtryckarelKära områden är
brev.Tack del ord lite krångliga, inkomsterna lägre och arbetslöshetenEn högre,ert var

ändå fattade utbildningen kortare människoroch sjukare,jag jag poängenatttrormen
Vmför det då förtidspensioneringar fler och medellivslängdeninte såär
Bland videobanden bokhyllan bibel,har kortare- jämför med blandi jag jag genomsnitteten som om man

fram för lite den där kulturen villor och bostadsrätter.nitog att pratarav om
Kolla 13:12 växande skara helt utanför politiskaMatteus denEnin står

den har, honomskall uarda debatten. bl.a.T hyresgästerát Detgive; pinsamtär onty som om
han får den ickehar, bland samhällets beslutsfattare.så överatt nog men som

från honomskall ocksådet han har.tagas
Varför Utsikt från f.d. folkparksdassett

råkar bo bostadsområde Ludvika,Vi i i i ettsamma
tänkarenTomas folkparkenshyreshus plats där den gamlasamma

dass låg flergamla tider. Allti våra ärav grannar
du du det hala. kultur-Ja Tomas, arbetslösa. den ekonomiska otrygghetenVi Värre äränsattenu oss

tryckare vill lita det goda människan. deras sysslolöshet, fråntagna yrkesstolt-påtvingadeMenpå i
ibland blir det nödvändigt analysera verklighe- borttappade framtidstro.het ochatt

dvs. kolla läget. Tack för frågardu meningsfulla arbetsuppgifterDetjust såinteärten, att attoss,
du chansen världen det saknas bostadsområdet. administrativapåminna Meniatt t.ex.nu gav oss om

fiender.godas Varsågod och skölj... omyndigförklaradeläs: hyresgästerspärrar sätter
käppar hjulet.i

Kulturmörkrets furstar semestertider det blir kvarI många iär som
.Vad .det .för samhälleprâ- området. bara för gårdslivet,dettrivsamrnastäd Intevägen ettsom

.glat humanism, människovärde och demokrati för fördet blir dyrt åkautan att semester.attav mer
finnsdet bådeVi verkliga och inbillade Statistik fjärdedel LO-rnedlem-visaratt attmenar en av

hinder. varken fritidshus ellerhar tillgång till gjortmarna en
mzssarbetslös-under det Iâret.semesterresa senaste

Klassamhället hetens har läget blivitSverige säkerttyvärr men
Klassklyftor betyder klartext människori många ännu sämre.att
får möjligheter leva rikt långt liv.ochsämre att ett

Bostadssegregationen bekostnad Sabotage Båten läckerväxer av
enskilda människors villkor, demokratins folkhögskolan,och och där dagligaharI vårvi gärning, möter
kulturens möjligheter. flerallt deltagare drabbas hårt såvälredanvi som av
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halvsanningarMyter ochförsämringargenomförda aviserade av vuxen-som
allmän nedrust-studiestödet. Till detta kommer en

finns halvsanningarSedan det också ochmöjligheter studera.ning myteratt somav vuxnas
kulturpolitik.saboterar möjligheterna till godStudieledighetslagen tycker landets Låtvi är enen av

kulturreformer. exempel:frihets Förslagenoch någrataattstora ossom
fråntill ledighet skaändra lagen utgåså rättenatt

förbra det informationsfrågaarbetsgivarens bedömning vad Det ärmestaär ensomav
inforrnationsmytologer detslag indivi- vimlarenskilda företaget, hårt Det görvi motett somavser som

informationsfrågor, det egentligentilldens frihet. avslöjar det kort-Dessutom närmestaett extremt
handlar makt demokrati. härsiktigt tänkande, skadar näringslivets och Denäven sortensomsom egen

frågormytologer från de själva vilkalångsiktiga utvecklingsmöjlighet. utgår att vet
Informations-ställer gamla och viktiga, ochväxande arbetslöshetenDen är även svaren.som

människa ochkunskapsklyftor första hand drab hysterin direkt strid medI vårstår isin spets.nya
skapandebristfällig skolunderbygg- demokratisyn, där till ochbas harmänniskor rätten egetsom en

bestämmande själva grundbulten.det bli väldigt kommanad. kanFör många svårt äratt
informationmängdenarbetsmarknaden.tillbaka till den vanliga Det är att attmyt troen

demokratisk utveckling.Svensk vuxenutbildning [den andra chansen Förösesöver ärsom oss en
första vadfina flagg- det utlämnade till mediashar den svenska modellens vi versionvarit är aven av

händer världen. det andra detskepp. båten börjar dethar FörMen iin ärärta vatten. gan-somnu
omöjligt för läsare, lyssnareska tittare, attoss

andrahandsupplevelser för-påverka dessa skahurSömnpiller
förmedlar-får helt enkelt snälltallt arbete medlas.har ViFör trotsmånga situationenär ta emotsom

gammalmo urval och tolkningar.direkt nedbrytande. Denmånga gånger nas
fortfarandediga, hierarkiska arbetsorganisation som
leder tillhärskar delar arbetslivet Marknaden alltid effektivärinom stora enav

fläck tycksovanifrån monolog. stäl- ekonomer har blindensidigt riktad kommen DomI Många inteen
samhälletsför alla hade förstå och samarbetelet den kreativa och dialog rättvisa äröppna att en avsom

främstutvecklingskrafter. detbefinner långt viktigaste ochdå Förstpå Om sig i ärtjänat nerman
människor.verkning- viktigt skilja ochdenna hierarki det svårt motståär att att varornog

klyftorKonkurrens mellan människor skapar ochsömnpillef och bristdet påpasitivitetsomarna av
hindrar människorinflytande och imotsättningar, växten.utgör.

Resultatet blir både mänsklig och samhällsekono-följer verkningarSjälvklart negativa ett enav
förlust.med påverkar såväl miskandefattigt arbetsliv hem och

exempel detta den växandefritid fylld kultu-orken förmågan till rik Ett många ärav avsom en
stämplarbostadssegregationen. Bostadssegregationrella upplevelser.
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Ändå rik- Till detta kommer indirekta Ungdomarområden bra eller dåliga. vinster.vi attvet ensom
kreativitet arbetslivetblandning glid kan finnautvecklande miljö kännetecknas iväg,tigt en annanav

bostadsföretagenskan skapa produkter ochkulturmöten. Ensidighet hotar kreativitet ochoch nya
minska. Folk-uppväxtvillkor. kostnader för skadegörelse kanförsämrar och ungdomarsbarns

förbe-ofta högskolor studieförbundMarknadsprofeterna blandar ihop och insatsersina pri- gör som
för förändring.förträfflighet människor arbetslivkonkurrensens med rederåsikter iettvata om

kulturpolitiken villpåstådd vetenskap. Inom vi nog
mestadels ondo. bostadsområdenkonkurrens Resursfattigapåstå äratt avsnarare

bostadsområden miljonprogram-och 70-talensframgångsrik kulturpolitik leder enligt 60En vårt syn-
ofta elitistiskt problemom-stämplas ochfram till samverkan och samarbete. kommer met]Ditsätt som

okritiska journalisterEtablerade tyckare ochmed medel motverkar målet. råden.inte somman
för förenklar nedvärderar.kulturbeslut ställning de och1974 års togstora

förtidspensionerade,föreftersatta förklarade kom- det boroch krig Men mångamot attgrupperna,
arbetslösa eller invandrarekulturom- korttidsutbildade,mersialismens verkningar inegativa inom ett

fattigtområdetområde betyder detkan lugnt, och darrarådet Man så inte ärrösten, attutan att
från arbetsmarknaden själv-Utslagningeftersatta mindredepåstå inte äräratt resurser.grupperna

samtidigt deteftersatta kommersialismens verk- klart oanständig.dag. Och Men visari storatt en
det bla.mänskligdåligt tillvaratagen SåDetnågonsin. inte ärningar negativaär än är resursmenmer

Debatten rniljonprogrammetområde.mycket har hänt 20 år misi vårt omsom
hållofta allt det goda arbete mångapågår,somsar

kulturtradi-föreningsliv, lokalafinns spännandedyrtKultur är ett
aktiva eldsjälarröd- FolketsVarde maktema, och Hus,så går småprioritering, tioner,säger mmegna-

biblioteksfilialer, arbetsplatsutlåning,överpennan
ska-musikterapi psykisk omsorgsverksamhet, förlegatKlasstänkandet ärinom

SatSarpådig-sjä1V-till efterdyningarna. .högcrnsskolaktiviteten barnteater, anslag studie-pande av. -Ändå förlettskampanj under slutet 70-talet harförbund vuxenutbildning. det lättoch mångarättär av
det bara berorföretags- samhällsekonomiska alla har chans,peka både ochpå vi atttro attatt att samma

får misslyckande detmöjligt chans Vigår åt pipan.så mångavinster att egetatt menaromav som
allt består. Därmedförmåga. klass-samhälletutveckla skapande intesin sagtatt trots

kapitalister.arbetstillfällen det räcker tala arbetare ochKulturen skapar med tillhörande att att om
kunna taladag skulle dessutomskatteintäkter. Kulturen behöver och beställer Nej, i man om

fri-färg, lokaler, städning,tyg, transporter,papper,
givandedatorer, lampor, kameror, betong,märken, enresor,
förmedlandetelefoner, högtalare, golv, byggnader skor. Varsamt en

mottagande klass.glömdedet något passivtvi en
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Och då hårdvalutan detta klass-samhälle ideologi.vad Jo,iär
kunskap. Tillgång till utbildning informationoch Till bestämmer beröva folk-visäger integer er som -
både social ställning och samhällsdebat- förutsättningar.bildningen dess ekonomiska Ochövertag iett

Därmed detta ocksåden fördelnings tafsasluta människors möjligheter studiesärten. storanya vuxna
frågan, för dem allvar töd och till ledighet söka kunskaper.åtminstone rätt attoss somav menar nya

talet likamed människovärde. Till dem hör Med folkbildningsvägenväljavil vår uppmaningett attom
vänder både till folkrörel-kulturpolitiker ochvi oss

själva. Demokratin ständigtmåste återerövras,sernaSex för frigörelseråd mänsklig
både föreningslivet.samhälls- och Folkbildningsi

Öppna förinstitutionerna demokratisk samtalskultur,stårvägen etten ner-
Bibliotek, allt ifránperspektivhar det gäller både kunskap ochmuséer vinna nära närteatrar, att ett

läsare publik, folkrörelsersamarbete med och studi- makt andra alltförkänner väl, denDen vivägen
eförbund. Professionella och kan samspela. förväxlar informationshysteri med kunskap,amatörer som
Folkteatern Göteborg och deras publikkontak- formelladen reducerar demokratin till val ochi nära som

kan bra exempel. har starka ledare.Nyatjänater ettsom grupper
upptäckt berör folkrörelseroch dem. började proteströrelserVåraangårteater moten som som

missförhållanden, för människors frihet. framti-detI
2. da föreningsarbetet förrUtveckla skolan det lika viktigtär attsom

försöktediskussionen läroplan låta idéernaI vägleda arbetet Aktiva medlemmar blirregeringenom ny
skolans kulturuppdrag skära idébärare, föristället missbrukas budbärareatt tona att attner genom som

antalet till slöjd, bild och musik lär för förandra. blir människorsNu Föreningartimmar vägröjarener
det bli kompromiss. vad möjligheter liv. regelbärareMennågon Intevisst sinasorts att styrasom egna
egentligen behövs kraftig ska- försökauppvärdering med kanalisera eldsjälarenvisasär in iatten av som

arbetsformer,pande såväl s.k.teoretiska arbetsformer.beprövade och välanpassadeinom ämnes-
block självständiga delar. Pedagoger världenisom

faktiskt rörande nödvändighe- 4. Befria arbetslivetöver är överens om
handens och hjärnans samspel. Danmark har Arbetet har mycket betydelse för de flestaIten storav en

sedan länge haft drama förschemat människor, bara skull. Arbetetinteman pengarnas
och arbetets kultur människan identitet, formarger

3. folkbildningsvägen hennes självuppfattning, påverkar helaVälj livet. Att
Socialdemokrater vanliga liberaleroch har arbetet innehållsrikt och demokratisktgöragenom mera

samarbetat till för folkbildningstanken. därförstöd har avgörande betydelse föråren organiserat en
Samhällsstöd till människors fria frivilliga frigörelseoch människors för kulturpolitiken.och
bildningsarbete, studieförbund folk-och behöver företagskultur där alla medar-Vit.ex. genom en ny
högskolor, bådehar stöd socialliberal och socialistisk betare värderas. hängerKreativiteti nära samman
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inrikt-tekniskfysisk ochensidiguppifrån medfinnsdagarbetet enmed själva lhur organiseras. en
tålmodigtvad behövssamhället Vi ärhimla bra ning. ettmassa attstruntar sommenarresurser som

frånbildningsarbete,bostadssocialt- ocharbetslösa utgårledig kapacitet,utvecklingsbara ideer, som
stärker ochmänniskaKreaktivitetshusetarbetare och varje äritjänstemän. att sam-somen resurs,
människaneldsjälar,lokalaspelar medska-exempel, där harspännandeSkövde somär sersomett man

medelbåde mål ochnyskapande ochförträdgårdtankarnaspat en
detfolkbildningföroffensivarbetslösa, iuppfinnare, Enlänk mellan satsningnytänkande. En

studiecir-handlabostadsområdet kanfrån idé modernafolkbildning, helnäringsliv och omprocessen
fritidsaktiviteter,folkhögskolekurser,lokalaklar,färdig produkt.till

ochskrivareverkstäder,bokhörnor,Sundet kan I amatörteatermångaResor inspirera sätt.över
blandning.skönkulturarbetebörjatocharbetsgivarnaDanmark har iäven annat enmermer

kultur-ochkulturgränseröverbryggasamarbetsförmå-kunskaper Förmjukauppskatta attsom
information. Vadlångt medräcker detkrockarnytänkan-problem,diskutera och lösa intekunnaattga,

varandraläramänskligakrävs Attkreativitet. möten.de och är avsom
tillsammans.studeraarbeta ochTaylor.WinslowFrederick umgås,digSläng i attväggen: genom

tidDin är snart ute.
för klassamhälletmötesplats Rivmöjlig 6.ocksåArbetsplatsen är en

vitalitetutvecklingsamhällevill hapublik ellerderas Ombildkonst, böcker och ifilm, vi motettteater,
bästatid skapadet högnytänkande möj-skapande, ochfinns exempelläsare. ärDet attmånga eget nu

dethävdarför allas Viliga jordmånverklighetenbilderanställdasdär de atttar engagemang.avegna
för-klassförtryckhårdnandefinnsframsynta arbetsgivare utgörhar bådeplats ettHär ett somscen.

förhinder detta Mångaödande männis-fackligaoch organisationer engagemang.stortett ansvar.
för andrasredskapkor intressen.utnyttjas som

det defortfarandedet såDessutom ärvardagenimötesplatser är att5. Skapa
kultur-besökerochvälbeställda våraförsta handlokaler, utnyttjarMötesplatser bara iinteär utan som

tillvill kommaviverkligenOmverksamheter. rättaspännandevardagliga och institutioner.situationer
till konsert-eftersattalockamed och grupperdet,ofta mötesplatsersaknar brabostadsområdenVåra

detilllistigarevad då intemellan husen,praktiskt skapande,för ideutbyte, än attattmöten sevore
tämli-kulturpolitikeneftersatta.häl- längre HärHumanistiska står sigolika kulturer.och ärgenerationer

politik,stöd ifrån ullslättför minalåna intelokala vardagen,socentraler deni ett utanatt annangen
fördelning.ekonomisk VårhandlardenVestlund.folkbildarveteranen Göstabegrepp omsomav

verk-traditionell, ackgammal ochmedicin såhandlatBostadsförnyelse för dethar är menmesta om
klass-samhälletstyrdaformulerade och Rivprojekt,kortsiktiga snett sam;
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Maktlösct, kristallklar novembernatt 1993en

Värderade inspiratörerl
har med behållning del EdraJag tagitstor av syn-
rörandepunkter kulturens roll början det sekleti av nya

humanistiska värden präglat samhälleoch vilkai ett av
krav detta ställer kulturpolitiken Inspireradpast.på

människosynoch inspirerandeframställ-Er positivaav
har delför funktionen biträ-ning minjag erövrat som

dande huvudsekreterare den tillsatta kul-i regeringenav
turutredningen denna egenskapvill härmedI min jag
meddela beslutat arbeta helt enlighetmed deiatt att

träffandesex formuleratNi sår

Medutmärkt högaktning
tyckareTomas

bara kulturen livmoder.PS. Inte är en
har fått kontakt med tillJag en
hälsar. Till blirLisa tre DS.sommaren
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brukade sak- aristokrati gjorde, fall deHedrad med uppdraget att.... Så gång i varje magnateren
kunnigutlåtanden och liknande inlagor till fakulteter med slå varandra.ihjälinte attupptagnasom var

förroch konsistorier inledas tiden, Själva sökandet efter tillvaron definieraroch någon gångi mening i
frasenkan den sirliga alltjämt begreppet skall handlakultur ganska väl, detavnjutas, även närtrots att om

de akademiska präglat humanistiskaspråkvanorna rationaliserats. kulturpolitik samhälleDen i ett av
kunde kan läsasoch entydigt meddelande: värden.ettsom- -

faktiskt uppfattat sökerden skriver har det säkert, denDet givetvis inteär attsom som en som
anförtros oftare finner befin-heder viktigt uppdrag. också väl hon eller hanMen något,att ett attmen

förmedlade den budskap tillstånd förändring. föränderlig-Justsig iett sammansatt ettnog mer ner av-
det hedersamt, kollegerna alltid förutsägsheten hör också till det,må mig nästanatt tror attvara om som
kunna lösa denna uppgift, framtidens förbereda människoregentligen sak- samhälle. Attminär ommen
kännedom klen, haft förändringar medoch alltså borde ha ständiga yrkesrollen kommerjag ivett att

eftersom huvuduppgift utbild-avböja, mödan har avsevärd åtskil- sannolikhet bli förochvarit stor att en
förutses framöver.ligt obehag kan ningsväsendet, borde egentligen det redanoch ivara

Hedrad synpunkter detmed uppdraget dag, det krävs grundenInågra så. sigän röratt ge men mer
kulturens framtida roll följande mentalitetsförvandling, från denoch därav konse- uppbrottettom en

för trygghetsfixering verklighe-kvenser kulturpolitiken under kommande länge skärmatår såär som av
förintroduktion, huvudsak skall läsasenligt svenskar.i tennu en som oss

Eftersomdet alternativet. perspektivmittsenare
frågorbegränsas huvudstaden kan omfattande kontureradehemvist och ochNumin såi univer- vagtav
Ändåhafthar utifrån erfarenhe- diskuteras sidor.inträngandesitetet, svårt någrajag inteatt egna

bedöma resultaten kultur- fast rikt-hittillsvarande tänker vidga ytterligarejag iterer motsattav ramen
politik inledningsfrasen.avseenden, till vilka anknyta till Utövernågrai jag ningänannat attgenom
återkommer. Samtidigt uppfattar kulturfrågor funktion syftar tillalibistiska den påminnajag i sin att
vid inför olika aspekterde väsentligaste avhandla ordet kultur täcker mångamening att attsom om
framtiden. Enligt ofta högstovanligt bedömare verkligen och kan väcka känslor,samstämmiga ärsom

exempli-kommer kulturen och vårdområdet bli de enda ambivalenta. Hedrad med uppdragetatt att
sektorerna framtida fierar månghun-samhälle, där akademisk kultur, bestämdexpansiva i ett en av

innebärproduktionen kräver allt mindre mänsk- draåriga traditioner med allt vad det avav varor av
fritid rotfästentid och tillgången ökar dras- identitetsskapande också behovNärenergi. avmen

tiskt, ofrivilligt, förkärleken förplanerat eller blir människor hän- revolt och distansmarkörer därav-
till efter flertydighet.visade kulturområdet sökande ochi sitt ironi

meningsfull uppfattar deverksamhet. befolkning- människorMajoriteten Dessvärre mångaav nog
välfärdsländerna fylla uttrycksformernakommer kunna tid akademiska mindre själviro-i sinatten som

ungefär arbetsbefriad frånliten niska högmodigt utskiljande andravis änsamma som en som
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fåtals farorna upptäckasamhället, elitistiskt menande allvarligaste harDe svårtvi ii är.ett attgrupper
ifrån information. det kanblinkningar varandra. alltid det dagliga brusettill Långt Menmen av

fall hjälp,oftast vantolkning, blottlägga dem med historienshandlar det såi ävenatt omom en som
tol-den bekant aldrigmycket områden där måstesigvi vinär rör är sär- utanannat oss som upprepar

kas varsamhet besinning.skilt benägna hastigt döma. hör med ochDit åtminstoneatt
latentatidvis grad det kulturella livet, med allahögi

finkultur folkkultufi förutsättning för hittillsvarandekonflikter mellan och grundläggandel Enett
från finns samhällesAdolf skådespel kulturpolitik består moderna kom-Hitler tillägnat 1933 vårti

följandeflera nazistkoryfeer plexitet och den därav uppdelningentill yttrande, iursprunget ett som
ofrånkomlig fatal.kultur, ansvarsområden, visserligenbraverade med: hör ordet Inär jaggärna osä- men

formen realiteten berör kulturfrågorna praktiskt allakrar revolver. Till uttrycket bun-jag min är taget
fruktar, eftersom heladet barbariska tid, bud samhällssektorer, de bestämmervid vårsin jag attmen

livsform. Miljöskapets fientliga kulturskapandet tydliga exempel.har Låt tvâmisstro mot oss se
först:Eftersom ryktbara problemen de har till delen skapatsöverlevt. de herostratiskt orden största

först industribaserade civilisation, och deuttalades de legiti- måstevåri sigteaterscen,en ger av
intensifie-sannolikt kombinationmisstänksamhet. illustrerar de, lösasDessutommitet åt genom en av

skrupelfria forskning politiskakan rad och genomgripande åtgärderhur kulturinstitutioner utnyttjas av
förkulturpoli- med direkta konsekvenser kulturområdetpropagandister målmedveten iävengenom en

specifikgift mycket politisk längden blir dagenstik, och stänker Imening.misstrons även över mass-
möjlig vidmakthålla, hurmodesta statliga åtgärder kulturområdet. knappastturism gärnaatt

tillfälleSjälvfallet demokratiska skulle vilja bereda människorvårtsituationen i änär attman
vallfartsorterfasta kulturens världen Såvälsamhälle helt övertygelse, besökaDet min över.ären annan.

skydda minnesmärken ochlyckan leva historiens högst behovethar iviatt att att museeren av av
alltför slitage till nedsmuts-utvecklade demokratier, och till hårt hänsynassociationerna mot som

framfog fysiska troligen1930talets Tyskland kan med lång- den miljönningen tvingaränansesmer av
Å till miljösökta. sidan borde ha lärt det begränsningar resandet. detta hörandra Menvi attnu oss, av

fögderi behöver bekymra kul-då hände diktarnas och tänkarnas land ochinte ministerns inteisom var
katastrof. finns dessvärre turpolitikerna.unik Detnågon inte några

frihetens Utbildningsområdet andra lika tydliga be-för demokratins bestånd ellergarantier ger
fortlevnad konstaterar ställe,alltså heller hos lägg. KommittédirektivenDetnågonstans, ettoss.

identifiera kulturinstitu-tid försöka skolan kanske viktigasteenda kan våri ärgöra är attattman
tankeverksamhettill försvar. räcker det därav utlöseshoten och tion,Då ingensig interusta ommen

kraftfullt ondskans behovet lärarutbildningen.med snabbt och insatser, inomt.ex.att motreagera av
utbildningsfrågorSkälet uppenbart: handläggsenklaste uppenbarelser, rasistiska tendenser och är avsom

flyktimgfientliga statsråd kulturministern. Vetenskapdemonstrationer, hur viktigt det än änett annat
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och teknik alls, forskning formuleradesmålen verkligen har Sedandemåsteinte uppnåtts.nämns trots att
kulturell verksamhet för färdriktningengrad sedan och utpekatsägas i eminent tjugo år motvara som-

humanist skyndar tillskriva framtid,den den ligger bakom har både denjag mig att naturve- som nu oss,
tenskapliga grundforskningen framhedersnamn tekniska den sociala utvecklingenoch rusatsamma -

anledningenoch densamma. längs Framför utbudet elektroallt harIntegivetvisär vägar.ens upp egna av
lysning forskarmavad vilka förmedlade budskap ofantligt, falloch niskt ökatåt isig i varjeägnarom
resultat de har redovisa till kultur följderna veterligträknas detta detta råderOmi migtätorterna.att av
sammanhang. formell forskaresynpunkt kan denna enighet bland eller politiker,Från ingen sigrent vare
ytterligt betydelsefulla kulturaktivitet negligeras konkurrensen tid rimligen skärpts,hamåsteav men om
de för eftersom forskkulturpolitiken redan andra aktiviteteroch det innebär hotansvariga, motett
ningsinformationen inskriven gällande högsko tittandet lyssnandet.ochstår i än
lelag huvuduppgift utlåningtredje vid Märkligt tycks varken bibliotekensuniversitetenssom nog
sidan utbildning forskning. drastisktoch eller allmänhetens bokinköp ha minskatav

formen får förväxlas mångfald fiction, bokstavli-med saken, den denMen inte trots av annan som
politiska sektorsindelningen förheller undanskym- hela dygnet till buds hushåll anslutnainte stårgen

verkligheten. Liksom lärare ålagts till olika kabelnät för TVdistribution.har Men TV-varje attma
utveckla elevers språk miljömedvetande, potentiellaoch kanalernas inbördes tävlansina titta-egen om

alla verkar fått effekter, befararutbildningsväsendet tid har andra hamåste inom jagsom res som
förbära de kulturella värdenas skydd och motverkat samhällets välmenande ambitioner attansvar

skall värdefulltolkas nedvärdering människor delaktiga kultur.Detta Sominte någonväxt. görasom av
kulturskapandet fögaeller den institutionaliserade attraherad borde egentligenTV jag inteav av

kulturförmedlingen. vill bestämt hävda, utveckla detta det kunnat undgåMen jag jag inteatt tema, men
behöver framföröka känslan delaktighet, allt bekymrad. ökade val-har Denvi i gjort migatt gravtav se

betydelsen kulturområdet. frihet, utlovades Radio berövadesSverigesnärgemensamt ansvar, som
kulturfrågorna för-överlämnandet till monopol, förefaller frågaDet ha blivitpassiva sittettav en om

fåtal eller mindre självutnämnda verkliga alternativ.med packning När jagänexpertermer snarare om
medial utstrålning allvarligt hot, söker bland tjugotalet kanaler,jag någon gång jagmöterettser som som
därtill riskerar skärpas takt med utbred- litet gamla bekanta, de ibland harTV:si ävenatt varstans om

bytt språk.ning.
modersmål emellertid normaltDeras ameri-är

hittillsvarande kulturpolitiska målen präglasockså kansk engelska den globala byns alla hörn, ochDe i te-
förutsättningar förambitionen skapa matiken den dominerande dramatiken bedöimän- sigatt terav

niskor föl- befolkasbli delaktiga kulturlivet, och vande enhetlig. värld ochDessi min äratt tes av rymmare
Ändå infantiltjaktligen originell. den all- fasttagare enligt lika uråldrigtinte jag inte, mön-tror att ett som

därfördeles saknar relevans, det tveksamt, förmågan verklighetsillusionskapaär ävenatt ster, attom om
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alla roll, kommersiell ellerutvecklats takt med väljernågonienormt att snart sagt om man en
tabun främsta licensfinansierad kanal:brutits. ambitionen tycks tekniken densamma,Den är este-vara

uppfinna hålla effektenoch högsta tiken likaså, och blirvarianter action erosionatt sammanya av av
tittarpsykologiskt förvandladmöjliga tills den optimala verkligheten den lidande världen tilltempo, -

fylltstidsramen och polisen löser problemen där skräckdramer avlöser varandra allt kor-iut en scen,
final ofta följaktligenstorslakt. tekniskt maka- och allt utsnittTillsDet råareär taregenom en program-

löst skickligt och mänskligt neanderthalsstadiet. tiden avslutas med ritual,mysiga oavsettsamma-
Är sannolikt, eventuella betraktare detta vilka hemskheter det småtrevligadet visat:att pratetav man
elände skulle uppfattarymden det vädret. lugnas eventuellt upprörda känslor,Sånågonstans i som om
produkter humanistiska värden präglat sådanaöverhuvudtaget längre väcksett några ettav av om av
samhälle medium, hotar alla tillgöraattsom oss voyeurer.

anföras förutombeskrivning kan Eller Kjell Espmark med oförlikneligdennaMot som pregnans-
kverulans detdet uttryckt Lojaliteten: Påorättvisa någotignorants tit- i sinäratt atten romannya-

skada de mycket får utifrånväl bilder det vidnågot,inte insätttarna vettar stannarav som man men
förbannad fragment:lögn och dikt. lik, skottsalvor och politikernunorEsaias Tegnérär utanvar en

Proffsenläsare och Dostojevskijs sammanhang. kan verkligen kon-Bronivrig rövarromaner, teveav
och straff ytplanet gräslig mordhistoria. desarmera. får bevittna upprörande ske-Det Viär sten atten

skrämmer med dagens hel- enden behöva Vad sänderTV intemig är uppröras. ärutan att tevemestsom
ler den fiction tillhandahålls, hur tystnad. 114.stereotyptsom

enfaldigt utbudet grunden sken-och i sittän är trots
bara raffinemang. Vida det Naturligtvis skulle illadet behöva härsåmig, intevärre ävenattsyns vara -
nyhetsförmedlingen andra till all lyckaoch med och det heller genomgående.inteärprogram an-

Ävenspråk skildra verkligheten väckapräglas mycket bättre till ochTVatt attsamma omav passar
emotionella estetik förmedlaactionsinriktade och de känslor intellektuellt analysera ochän attsom

kriminal- flestaständigt återkommande och agentproduk- klargöra komplicerade sammanhang, kan de
informativasäkert utomordentligttionerna. erinra sig pro-

tid tycks också flestahär de tabun ha Lagerkvists konstpresentationer kom-På Bengtsenare gram.
för tala normal favoritlistor.hövlighet sannolikt högt Ettmångasövervunnits, inteatt om mer av

och anständighet. Flimret vanställda lik, blod- bidrag återfinns sfär: halvtimmesmina i ettav samma
pölar svältdöende barn kväljer freskoch Leonardos berömda Nattvarden,mig isnart sagt program om

Milano,nyhetsprogram, och vilket de enda aktörerna konstverketsgångvarje jag jag isätter ett var
närbilderna förtvivlade figurer utförs-upplever ansikten och konsthistoriker med lysandeav ensom en

skam första föroch hand vad de pedagog. produceratProgrammetpina gåvorinte ien som var av-
förinnehåller dem, det den norska televisionen och ingick kultur-isättetutan att presentera ett

förestetiska spelet känslor. spelar knappast vetenskapligt storprojekt sedan. kanDet Detårnågra
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bordesvårligen ha kostat mycket framställa sakkunskap rimligeni organisation,änattmer en som
lag tekniker kun- lika väl impulser och kritiskaoch måeminent ögontransporten ettav en av nya som

fick skulletala till punkt aldrig behöv- andra lättstelnandeoch Pånig gångsystem.person, som samma
förde lämna forskarvärldens självförståelse hälsohistrioniskaåt några action-moment utsättasrum en

fråneller bli avbruten Kanske borde också bör-reklamens marknadsutropare. omprövning. manav sam
kombination piska ochAll sannolikhet pekar tilltagande domi- introducera denjanmot aven

för framtiden, vidockså vad gäller kultur- har kvalitetsdiskussionTV i initieratmorot,nans som en
området specialiserad innebär, motstycke detDet året.i universitetenmening. att utan senastemer
kulturpolitiken Anslagen till kännbar del beroende huruppmärksamhetmåste åtägna större görs enav

bjuds perfekta utfaller, och det skallvad de tekniskt alltmer utvärdering kvaliteten intei rutorna.som av
efter det verkli-kan okontrollerade marknads- lönaHär någonstans sig att pengar, om somom ropa mer

krafter effekter,åstadkomma den saknas idéer och hängivna människor.inte ärmestsom ens gen
principfasta fn ekonomi förmår för- Möjligen får nordisk kulturkanal begränsaanhängare en enav

bevis för till landet längedet lämnar det EG-projekt, sändningarEtt Utopia isina än, ettsvara. mensenare
villkoren hastigtunder Media startade med kan95 1990 Europaregionernasnamnet nogsom

Även kostnadernamålet bl.a. stimulera europeisk film- och komma ändras.TV- inte äratt att om
förmågaindustri och skapa balanserande motvikt till jämförbara, borde musikradions märkligaen

ekono-marknadens fria spel. femåriga överleva påminnelseUnder tjäna attprogrammets att som en om
löptid allenarådande. dendisponeras miljarder kronor ZOO Trots2 seriösamin intenärmare är att

för förverkliga kunnat skryta med högamiljoner dessa musikkanalen aldrig harécu intentioner.att
för lyssnarsiffror, kompe-Lika litet EG-kommissionen pläderar har skara beundransvärtjag ensom

former förbud för fått fortsättaeller andra väl och uppslagsrika producenter sitttentacensur av men
tillreella alternativ public service-utbudet stället bildningsarbete. tvekan detUtaninom i ärträgna stor

för svenskden hittillsvarande konkurrensen kom- del deras förtjänst, kan stoltamed de vi överatt vara
tillräck-mersiella kanalerna, lätt musikkultur. den politiska viljantycks bestå Ommestsom voreav

varierade doser stark kulturlivets talesmän verkligtderas dessatuli- ligt ochHurmixtur. engage-egenav
fram förskall lätt skulle säkert kunnarade,inte ävenär säga,ut tasattpanarosor se ens men om resurser

bordeförsöker föreställa idealtillstånd, nordisk kulturdistribution TidenTV.jag mig jag viaett ser
kultu-de havererade planerna för låta språkliga ochsamnordisknågon på inne våraattsnartav en vara

frånkulturkanal realiserad. skulle Norden transformeras barriärerkunna livs- rella olikheterDe iny
kraft attraktionskrafter. realiteten de mycketstudium det norska tillKULT-pro- I ärettgenom av

med andra delar därdess ambitioner koppla lättare Europa,övervinna iängrammet att att avsamman
kulturvetenskaplig forskning väckt känsloroch allmänt till- integrationssträvandena har regio-en av
gänglig till liv subsidiaritetens tecken.resultaten läm- nal samhörighetTV,presentation i inärav

inflöde nordiska länderna ochpade kunde leda till kan hävdas deDet Omväntsig. ett extern attav
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främsta till-för för övertygadlitetspråken och EuropasDäremot jagutgöra ärär attett attvart en om
kulturella mångfalden, de olikadentillsammans kan de bli bestårregional motvikt, gångsig- imen en

utmejsladespråken historisktnifikant balansfaktor den europeiska stormark- och regionernas särart
kulturelltEftersom varken politiskt ellernaden. Europa

sammanfaller bör redan dag kännamed EG, i ett
obefogat fråga för till den kulturella diversiteten.bidrakulturellt hänseende detI inteär att attansvar

inhemska tradi-för ställer krav vårdaDetEuropa vårasig, integrerat är attett stort att ossnogom ens
kulturlivetangloamerikanska hålla språk vid hälsa ochbevara hegemoDen vårttioner,sin egenart. ge

film- växtbetingelser. harframför allt och TV-produktion har goda Den någotintenin inom auten-som
erbjuda blir samtal-häftiga reaktioner bland europeiska tiskt bidragnyligen utlöst ointressantatt som

förvillkorintellektuella. Tydligast artikule- där råderkulturpolitiker och nationerspartner. samma som
naturligt eftersom individer.Frankrike,rade har de varit i nog

framti-för- följer kulturpolitikenLudvig dagar levat detdär sedan AvXIV:s ii ävenatttryggman
förinnefatta åtgärder till stödhöjden all kultur och den måste utgivningvissning representeraatt avom

för kvalificeradeför världen. land svensk litteratur ochnormerande I insatservårt ärresten avvara av
Enligt vad kan utläsaUSA-inflytandet starkare, alla andra kulturområden.sannolikt mycket i manmen

färsk officiell svenskgäller, behöverinternationalisering tyckstid, då det är rapport enenen som av
effek-till regelsystemdenna väckakulturimport EG:s någrainteinte någon anpassningstörre oro.
finnskulturfrågoma riktning.EGdebatt har hit- alls,heller DetInte åtminstone inte i negativvåri ter

vad gäller bokpriser ochegentlig roll. borde tekniska skillnader,tills spelat Dettanågon t.ex.nog upp
flestade medlemsländernafattas bekymmersamt, beskattning,verkligt åtminstone iävenav mensom

till mängd kulturaktiviteter.betraktar det statligt stöddem likhet med utgåri mig engemensam-som
litteraturstödet inhemskahareuropeiska kulturarvets vård och det Däremot sinaväxt somma

drivhusatmosfär,främsta till den vedersakare. skapaskälet för anslutning Det ianses engemensam-en
dikt odlastystnaden, vilken hoper mediokermarknaden. Betyder den relativa ingenatt upp, somenma

författarna glädjeför kultur eller möjligen hargrunden likgiltiga Detnågonvårvi iär utom av.egen
för-bokmarknadförvissade den kommer folk vill köpainte öppentvärtom är attatt att ensomom

Egendomligt hörinternationell kul- tryckas, basta.bestå Eller föredrar intevi tjänar attrentav nogen
anföras presstödet,framför andes sällanturgemenskap ljudet vår istämma argument motman sammaav

omkring dyraredet tordevärlden gångertrettiotrots att vara
frågor. skogsbeståndet.för både skattebetalarna ochsäkra sådana Tro-harJag givetvis inga svar

stödformemaför bådamängd ligen behöverbli subjektiva tolkningarkan baraDet principerna sesenav
kvalitetskraven skärpas,disparata fenomen: vad betyder det aktuella och utgivning-övert.ex. men om

marknadenssvensk litteratur skulle ske heltför historia, skiljer markantpublikintresset såsig ensom av
rad förtjäntavillkor, det realiteten slut medfrån föregående decenniers likgiltighet inärmast vore en
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författarskap. Därmed skulle rikast flödande Alla Tiders Klassiker, exklusivt sko-riktad tillären av som
förnyelsede källorna till språkets försäk- lan. förre kulturministernSom Den Bengt Göranssonsina.

litteraturstödet förramycket modest: skall ha heder beredaringspremie är sitt initiativ varjestor attav
budgetåret utgick miljoner kronor stöd till elev tillträde till efter31 den litteraturen, ochstorasom

enskilda boktitlar. liten diskussion urvalet vid tycksDetutgivning någonär serienstartenav en av
relation till dess till den ha blivit högt skattad lärarna. SlutligenOmi ävennytta.summa man nu av

språkliga utvecklingspotentialen lägger betydelsen bör de blygsamma katalytiska bidrag,nämnasav men
livsfrågornasamtalet de djupa hålls levande, förmedling bedömningsgruppi inomatt sta-om som av en

försumbar.blir kostnaden kulturråd ha bokköparna tillgång tilltens gett en
icke obetydlig mängd klassiska verk svenski över-

dialog har den underbara egenskapen ofta förlagDenna har stödet tillHär småsättning. utgåttatt
föraskunna alla tid och för-bara med goda idéer chanseri mångaöver gränser ringa attrum, om men

klassiska förgångnade det de verkliga dem kraft. litteraharDärigenomtexterna ur som av egen-
långthär den nyliberala förkampen tillva- turstödet också motverkakunnati någon mån uni-isegrat

hålls tillgängliga. formeringenMed enstaka lysande undan- den svenska bokutgivningen. Enron av-
barn- och ungdomslitteraturen, hyser specialdestinerad förramiljoner kronorinom ca. 9tag, t.ex. post

emellertid marknaden synnerligen svalt förstärkabudgetåret till avsedd bokhanintresse sistärett att
för klassikerutgivning. Bekymrade debattörer fysisktbru- delns kapacitet hålla den goda litteraturenatt
kar framhålla fördetta belägg svenska okultur. tillgänglig stigande hanteringskostnader.Ivår trots
den de avhörts förkla- förefallertid, Allt detta välutmärkt ochmån inte någon står mig värt att

finnaallt väsentligt offentligadet reformerad kulturpolitikringen i i prioriteras inomstö ävenatt en
det. Strindbergs framöver.samlade verk Egentligen upptäckaUtgivningen har svårtär jag attav
det exemplet, förebildligt höga behov radikala ekoomläggningar,sina något intestora genom av om
kvalitetsambitioner. försämrasprojektet skall kunna skulle dessvärreFör dramatiskt, vilketnominatt
genomföras har krävts samfinansiering med kultur- mycket väl kan för deltänkas. Hittills har det statens

forskningsmedel,anslag och funnitsvilket betyder fog för seglivadeschablonen,denrevir- någotinteatt
kan förstaöverskridas. National- det anslagenhan drar tidernågon gånggränser in i äratt magra

upplagan borde förebild detta till kulturen. forskning, ochhar utbildningTvärtomtjäna iävensom
flerahänseende, svenska klassiker med kultur de denenda områdenvarit inomnästantrots attmen

Almqvist förkö offentligakommer den sektorn, bara skyddats frånståri i utgivning,täten intesom
troligen för lång förblitid lika unik fått förstärkningar.besparingar avsevärdaatt utansom
Strindberg själv. Problemen däremot kommuner,svåra mångaär i

lägre ambitionsplan finns dockdet andra där bibliotek skolor,På och och musikgrupperett teatrar
förbevis statliga subsidier. främ- förde hårda sparkrav. främstEtt Det ärnyttan utsattsav av nog ur

omfattandeden alltjämt erfarenheteroch växande kommunal schablonenär serien praxis,sta av som
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idolkult. Fusk och illusionsma-slagkraft. spaltmeter vulgärhämtar Decentraliseringen åtsin statenger
de sedandra-kulturpolitiskt maktspråk ken skall kallas vidmöjligheter tala måsmå sina rättaatt namn,

astrologisk eller pseudoveten-heller lämp vilkenmed kommunerna, och det knappast sig iär annanpera
regel- skaplig utstyrsel helst.ligt kanske behöverhär. Menjust överse somman

framtiden kulturpolitikenheller kommerdet blir lättare lokalt reducera Inteså iattsystemet, att
förbättra radi-finns kunna samhällsklimateteffekterna samhällets sektorisering. Skolor isolerad attav
mycket de sedankanske viktigaste kul- kalt. skulleöverallt och Detvår tjugorepresenterar vara nog, om

målen kunde ljusethögskolor ganska plat- gällandeoch Menturinstitution år uppnås. imånga av
föreslå,erfarenheter från tid skulle viljavilka reella möjligheter har lärarna jaginsat-göraatt senareser.

formuleradesmålnionde kulturpolitisktför kulturliv, de kan och önskar så:så att ettortensser om
moraliskafinns handlings- medverka till etiska och hänsynfackliga inskränkningar derasdet i att

samhällslivet. väl klampafrihet genomorganiseradevilket Detta invårt är attutrymme genomsyrarger
kyrkans det liggerbåde skolans ochsamhälle eldsjälars initiativ revir, iåt men

eftersomhelhetssyn,linje med kravet jag anser
hemhörighet kultur-faktiskt religionen ha lika självklarfrågor, baraMånga påinte sättett attsvar.

kritik, utbildningområdet konstskapande, ochockså beskrivning vad kulturundansmita utan somen av
förvirrande före-forskning. Samtiden utmärkshandlar långt ställa ochinnebär. Det att stora av enmer om

ideologiska och religionskrig,frågor finnasvåra ning öppnaprecisa öppen-än att tomrumsvar, om avom
förändringförsök för-lära och mycket litet tyderhet och tolerans, vilja och på någon i näraatt att enom

framtid. svårtolkad det okloktockså innefattahumanistisk kultur IMen såstå. måste situationen vore
erfarenhet.frånallt kyrkansklara ställningstaganden hotar Atttvåtusenårigamännis- avståattmot som

fjärranlångtför förståelsen: utsträcka tidsperspektivetkans värdighet. Det såsätter gränser mot ettatt
förflutet utmanandeförstå förlåta allt.allt detsamma Ett någoninteinte ärär avsettatt som para-som

slutlig kulturenförblir lika dox välpåbud mörda Salmon Rushdie avsky- erinran attatt en ommen som
förblirförhål- till allt kollektivtomöjligt hur det Detoch må minne.äränvärt annat ettatt acceptera, en

huvuduppgift för framtidens kulturpolitik,förankring. affärsmoteologiska Uselmed dess jagsig som
reflektera kring, skyd-juridiskt svårbe- hedrats med uppdragetral skall fördömas, den äräven attattom

glömska, kaosframgångsberusningens märkligt da samhället denkämpad tidoch äri mot vars namn
förvirring.ägnade ochsällan granskades media tvärtom manav -
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föra kulturpolitikinnebär ha ochuppfatt- Vadallmänt accepteradrådatycksDet att att enen
form kulturpolitik behövs.någonning att av

frågan.första kanden Viden lika allmäntdärtill torde LåtOrsaken pånärmare varaaccepte- oss sevara
skulleden idealiskakulturella akti-uppfattningen situationenrade viss överens att varaatt typ omaven

kulturenstödpolitik,behövdestöd, vilketskulle kunna överleva inteiviteter inte utan omenom man
befolk-själva,blomstradekonsternadefinieras ochtill kulturpolitikenleder sigprincip att omavsom

denför bevittnabenenför stödja dessaaktiviteter.statliga åtgärder signingen attjustatt sprang av
ellerfilmenexperimentellatill den paradoxalaleder pjäsen,Detta situationi sin senaste omtur

handladekultursicorefter- debatten tidningarnasföra kulturpolitikkan inågoninte omatt staten
själva,kulturdebattörernastödja de varjeroll huvudsakligen bestårdess i änatt ommer omsom

Strindberg,Bellman ochsvensk kundeKultur-hotade aktiviteterna.redan existerande och citera om
lotte-lekar ochtävlade idiotiskaTV-kanalernakravlöspolitiken blir iinteinget änannat sponsor somen

nedläggningshotade,bibliotekendetspenderar andras ochdessutom interier,sätttet varompengar
tredubbla upplagorlitteraturtidskrifterna hademed slagsjämställa kulturpolitikenkan något omman

loppetSlLtsvensk bok såldefackligade ochvälfärdspolitik, vilket tycks inomsocial varje avomvara
vecka.huvudidé.konstnärsorganisationernas en

dettalaknappast kansjälvt Men så inte.Det ärsigsäger att omman
torde innebäravilketutdelningenkulturpolitik roll begränsas Det precis attär tvärtom,istatensom

stödpolitik behövs.medel.vissa enav
förenklat kan docksmula såEn justsägaattman

föraha ochvad detdåföljderna. mycketkänner tilldet och LåtHur närmare attattviut oss seser
det tidigareborde innebära.kulturpolitik AvOchfå mycketskall Och hur DramatenOperan så en

gäller ändrahardförstaframgår detolika kul- sagdadärvidare, tråkiga i attseriei attresonemangen
bara delarkulturlivet,påverka helavarandra ochtävlar medoch nteinstitutionerturyttringar att av

syftarföra politikgällerdet.Det primärthjälpande hand. att samenstatensom samhällets abaraeftersomhelatill höjaföra kulturpolitik nivådettaMen manär attatt en
kulturlivtillförsäkrakandet sigKnappast ettsättet somom
angelägenhetellerundantagkampkultingarnas inte existerarDetta ingenting än enär annat son

för få.defast kan hindraingen sugganspenar,om suggans
alltsåför kulturpolitikförsta målet bordeuppfattning själv.från Detha hög sig enatt omen

former.barbariet allabekämpandet dessiavvara
oroväckandetidupplysta harmycketVår visat en

såvälmassrörelser slag,förmåga främja allaföljande:ställaförsta frågor sålunda börDe sig är att IVman
förteckendestruktivasådana medharmlösa som

massmedialaförövervikt demed klar DetkulturpolitikBehövs det senareenen
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detaljerskallinfor- torde skolan.hypersnabba elektroniskasamhället med den Här injag intevara
endalinjer eller liknande.främ- undervisningen,mationsöverföringen tills vidare Dettycks omsnarare

olyckligtvisvill påpekaupplysningen, vilket statistiskt Sverigeintoleransen ijag ärän att mansom
från kulturpolitiken.skilt skolanförvåna hartorde någon.intesett

föra ingåendebehöverfunnits gigantiskaaldrig tidigare sådanahar Man någraDet inte resone-
enstakadet räcker medoch det därom,för global distribution skräpmöjligheter sigerinraattmangav

för skolan.anförtrottsdet. harfunnits sådan viljahar heller ministrarinte ansvaretatt ta emot somen
förstaskolan handför- har betraktatfundamentalt motstånd tycks haslags ManNågot i ettsom orga-

kulturpolitisktnisatoriskt problem,icke-reflekterande massrörel-Barbariet, dvs. intesvunnit. ettsom
lätnaturligtvisKulmen dettaför All sådant.dagtycks går. ärvarjevinna terräng att statensomser,

för skolan, åtgärdTolkien-fantastertill kommunernatifrån fotbollsläktarnabråk överta ansvaret en
ochharfans konsekvenseralltifrån Michael Jacksons till intevinynazisterna. ännu sett somvarsna,

anda,samhällskontraktetsframstår dessutom stridersamhälles grundpelare,Individen, vårt mot
utbilda börinnebär möjlighetenockså drabbar denanomali, öde sigatt attett varasomsomsom en

för skolan tillför alla. överlåtadel kultu- likaindividorienterade kulturen, dvs. den Att ansvaretav
överlåtalika tokigtuppfattas fin eller bor- kommunernaelitisk eller är ansvaretattsomren somsom

får försvara medför försvaret till Rinkebydem.gerlig. sig
Danderyd får köpa robotar.motsägelsefull slangbellor medaninförhärVi står process. enaen

dessfrämsta uppgift bordeskolansstyrelsesystemenhur de kollektiva Mensidan justvi vararasarser
förmåga stimulera ochciviliserande verkan, dessandra sidan hurå vi massrö- attspontanasamman, ser

och kritiskteleverna till självständigtvilken ledasnabbare ochrelser bildas tän-än attsvampar
främja individualiserings-för därigenomkandehelst. Med andra 0rd bevittnargrund vi atten pro-som

bar-fria vilket den enda harblirbeskrivasvilken kan garanti viär motatt processen,cess som massorna
bariet.för bli nytt.att massor

bristfälligt,skola utbildar eleverna,punkten den viktigasteden IDet vår vi änjagär omupp-ser
bildar detbarbari- demgiften för kulturpolitik. Bekämpandet Det justvi inte. är senare sommenaven

förra,grad detkulturkli- behövs högreaktiv medverkan tillspridning, intei ännu än annatettets omen
inhämtasenkla skälet bildningensådana detindividuella värdenavilket de måstei är attattmat av

bör inhämtasmedan utbildningen kan ochfäste, de tidigtmassrörelser kanbarbariska inte även om
livet.under helaaldrig helt kan elimineras.

skolankulturpolitik värd låterEn intenamnet
åtaganden, stäl-periferinhamnaIII regeringensi utanav

för sko-övergripandeVilka de ler densådan politik DetkonkretiserarHur iär ansvaretcentrum.enman
medsärskiltlan skall innehastill budsåtgärder ministeriumintestår ettavsom

alldeleskulturministeriumlågsamhälleviktigasteDen institutionen i varje status, utan ettav

I4-Ol539
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intill blikansli. kulturminister- det bara har råkat det Mass-Detta så, såstatsministerns ärom men
för förklarheten skulle vilja kalla civili- medierna angelägnaså nivåium, jag ståär attsom sammaom

uppgift vil-borde ha bara konsumenter de svikersationsministerium, inte sina sit:att ansvar,som som
forma denadekvat skolpolitik, också ket skulle den optimistiska tolkningen. Tyvär-att utan atten vara

utifråndera all politik civilisatoriska aspekter. pessimistiska tolkningen skulle att mass-annan mer vara
alla politiska åtgärder eller medierna uppleverharTy inte något änsätt genteett annatannat ansvar

återverkningar samhällets aktieägare.civilisationsnivå. sinamot
förutsättning-Arbetslöshet, bostadssegregation, familjepolitiken: finns dockdet godaSverigeI vissa

allt detta finns Television.påverkar samhällets kulturliv och allt detta det Radio ochSveriges Sverigesar,
företag Lreslutandebeaktande. Båda dessa borde användasmåste i itas

meddå pojkar kampen barbariet och låta drasförmårI situation sextonåriga inte sig isig moten
jämfota publiksiffror.liggande konkurrensen den punktenhoppa huvud Pårätteen mans se om-

falletTrollhättan kategorisk. dockden misshandlade somaliem borde Ságången i är ntestatenom vara
filmenproblemet huruvida eller Skolan och RadioSveriges Sverigesinteär santoperan-

för-kulturpoitikenskall lite eller lite mindre Television de områdenpengar iärmer som
ie områdenmedger exemplet drastiskt hand bör sysselsätta med.Jag Desigviär äratt stamen

befinner mycket kritiskt gäller den genomslagskraften ochläge och det hari störstaett somoss som
vakna tid. inifrån barbariet.civilisation hotas såväl sikt kan kampenVåri avgöraatt mot

utifrån. hoten kulturpoliti-De inteärsom senare
angelägenhet, förrakens de borde det. Vmen vara

principiellaskulle vilja avsluta medJag några resone-
kulturstöd och bidrag.IV mang om

tillmassmediala samhället faktum, kan diskutera hänsynDet Detta mininteinne- jagär ett utanvars
arbetet.förbörd helt klar grundinställning till det konstnärligamed JagViinteännu är röross. oss
arbeteönsketänkande, förhållan- betraktar det nämligen vilketochgissningar vissa anna sommen som

anetsmarkna-denborde redan kunna fast, det helst detsättet underkastatslå ochman nu som tex i
massmedierna aktivt bidrar till värderingar och mekanismer. Likadens itevisst sätt sta-att ett att som

brutalisera verkligheten, avtrubba kan varenda bilmontör antalvisstetmottagarnas ten garanterasen-
konstnärframförsibilitet, allt skapar de känsla kunder, lika lite kan den garantera nnmen en av van-

makt, framgång. andradet stående meddelandet detsamma: du den bidrr tillI månärty statensom
kan detta. verksamheter skall den dock också bilra till deninte något åtgöra

finns framgångsrik konstnärliga. hellerslags journalistik mindnDet Inte inteett mer,som
föreställa uppfattasvärlden och dess Kulturstödet emellertid detgår gångut att ntesom

obegriplig deloch opåverkbar. kan huruvi- allmänheten, synnerhet denJag inte isättet inteavveta av
da detta resultat genomtänkt analys eller konsumerar dess produkter,inteär itan snarareav en som
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enstaka eller individer för behöva subventionerastöd till den.institutioner intesom man
hobby. Varför Kalle för Hamletpyssla med då Heltgårsin inteatt att se

de olika formerna enkelt därförOnekligen bidrar stöd och Kalle Hamlet inte äratt tror attav en
kulturlivet för känsla förstärksstipendier till ytterligare polariseras angelägenhet honom och dennaatt

mellan marknadsorienterad del och Kalle besväret läsa därsig recensionernatar atten en som snara om
arbetar evighetens synvinkel. verkligheten kritikerna tävlar varandra bekymrarl änmotre ur snarare

förhåller dock Guillou drömmer publik; därför Radio ochdet Sverigessåsig sig sinatt att attom om
det fått, och Television puffar denharStora Sveriges månpå, iromanpriset, jag jag inte utansom

Guillous läsarskaror.drömmer kulturevenemang skall uppmärksammasnågotattom som
Vad innebär detta blir det då Kalle har och lagt ellergått sig inär mannu

finna stödformer fotbollslandskamp.innebär den andra kanalenDet måste visaratt man
fin, syftafrämjar denna polarisering mellan kulturpolitik till Kalle kom-Eninte måste attsom en

fin,mindre clvs. böcker, lyssnadvs. subventionerad, och icke läsa påteater, attpetent atten
kultur. musik. skallsubventionerad, till konstnärernaInte att mer pengar,

finna för för uppfattningen behöproblem spela då bibringas de deEtt inteär att att attpengar
Hamlet, problem Kalle dit. Kalle. Kalle har och kommerMen vi inteärett annat att att utanver

förproblem kulturpolitiken, kulturliv, endast isoleradeDet småär inteett att ett utansenare
det förra teaterledningens problem. självförhärligande.medan är öar av

Kalle årligen godis för flera miljarder Kulturpolitiken syfta till Kalle denoch måsteäter att ge
spel och dobbel för miljarder sammanhangspelar ytterligare bildning han gick och dettanågra miste iom

betala tvåhundrafemtio för folkbibliotekenhan vill kronor den ovärderliga ochinte instansenärmen
fronten tämligenHamlet, drar slutsatsen Kalle den nuvarande denvarpå sparivern äratt attse man

tvåhundrafemtio oreflekterad.har dessa kronor, bör mycket tydligaDäremotvarpåinte man man ge
för fungera, eftersomsubventionerar Kalle skall dit, direktiv hur biblioteken skallteatern att men om

Kalle alltjämt dit, dit de skilda håll rad exempelhargår inte går gärna sett attutan som man en
betalat tvåhundrafemtio förskulle kronor biblioteken missförstår uppdrag. bordeha Detsittatt t.ex.se

Hamlet medan Kalle fortsätter godis och klart biblioteken slags alterna-någotinteäta äratt att attvara
och förspela spel dobbel blir han med daghem eller konditori. skalloch Men inte intivt jagattsur

Subventionerarskatter de besuttnas konstupp- detaljer.sina
levelser. ekonomiska bidrag till kulturlivetStatens är en

människor land förhållandevis mycket oansenlig del budgeten.mängd Sverige SåDen i ettsom som av
eller bio, kan bli fråga skäraskulle detrådhainte inteäven att utanatt teater om om ner, snarare

statistiskt öka, dock förutsättningen hardet kostade fem undergånger insigni-är sett attattmer, om man
fikant. spela lite mindre funnit lämpliga stödformer, sådanaräcka med ochskulleDet inteatt som ger

fler skulle till för anställda ellerfick Kalle intrycket Dramaten sinanågra ärattteaternom man som
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författarna skriver för stipendienämnderna. påI barbaremaväntanatt
överlåtatycker bordeStatenJag rent attav

för själva fördelningen till andra Vad samladestödet torgetpåväntaransvaret av -
fackli-kommunala sådana ochellerinstanser, gärna

finns ofta barbaremadet kunskap och djupare dag skall kommaDär Det istörre ärga.
insikter centrala instanser.än

Käbblet kommer säkert minska, Varför sådan overksamhetiSenateninte att men en-
lagarbehöver del ochstiftardet. VarförStaten sitter inteinte ita senatorzma

barbarema skall kommaDärförVI iatt
skallsammanfatta: stiftaVad för slagslagarFör att senatoremanu

lagar,Barbarema fort de kommer.skall stifta så
Kulturpolitiken bli civilisationspolitik ochmåste

tidigt;barbariet, oreflekterade har kejsarekampen dvs. Varför ;ätt såvår uppta motupp -
stadensvidmassrörelser, synnerhet sådana med destruktiva och på störstai sitter port,tronen

förtecken. bärande kromhögtidlig sin

skall kommaSkolan, Radio, Television och barbara-ruSveriges Sveriges iatt
välkomnabiblioteken bör användas kamp bör Ochdenna och kejsareni väntar att

gjordehan Ordningderas ledareunderställas och Dessuton iministerium.ett samma
bort tillskrev hanDärförett pergament att

förankras fördel-Kulturstödet skall socialt och honom
fack-skall hanteras kommunala och eller titlar ochmånganingen namtav

liga instanser.
och kommitVarför har yám mä meriter pretorerrza-

lroderadede del uti dag med röda, togoma;
armbmd med SáVarför de många ametister,pa sigtog

glittrande smaragder;medglänsandeoch ringar
värlâflillä käpparhäller de dagvarför i

med silver och smidadeyperligtmässing

barbaremzDärför skall komma dagiatt
barbarerna blänwtsallra dikt den greken ochOch Konstantin sådantsist storeen av av

Kavafis, sammanfattarmycketochi mångtsom pro-
blemet. Varför kommer skickligadevanligtinte retoremason-
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för hålla al, för sin Notsägaatt att
härdiktenskrevsför nittiofyraDen sedan.Kavafisironiskaår

slutradberor han barbariethann komma.Meninteatt sebarbarernaDärför skall komma dag;iatt det har Och det lösning,vi gjort vi intet sättärvet att enoch och offentligaordkonster tal trákar demut fast håller glömmadetvi att

Varför börjadeplötsligt denna- oro
ochoordning allvarligaSá ansiktena blev
Varför snabbt ochtöms gator torg
ochalla återvänder mycket tankfztllzxhem

det blivithar kväll barbarernaoch intean
kommit
Och anlände från gränstraktenza,några
och det längrefinns barbarer.inteattsa

Vad skall blidet barbarer.utanavnu oss,
där människornaDe lösningpå någotsättvar en
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Tavlorna på lilladet galleriet tilltalade redskap förDen människan. Ordboken beskrivermig. kultur
formen, de sparsmakade färgerna. Plötsligt gestaltning mänsklig verksamhetstrama inom ettsom av

upptäckte den stiliserade konturen fisk. folk ellerjag särskilt med tanke vetenskap,av en en grupp,
Och den återkom tavla efter tavla. tvingade konst,Det litteratur och religion.3

medvetet söka efter fisken. Ibland fickmig Utifrån kristet perspektiv kulturatt jag dennaär iett
ställa vid sidan tavlan för liksom sidledmig skapelsen. människa utrustadi Varjemening given iattav är
upptäcka vad fanns dolt under ytskiktet. förmågamed kreativ ochnästan med outtömligasom att vara

fiskenOch visade möjligheter tillsig. gestaltning. Alla människor deltar där-
Vad detta Vad menade konstnären för kulturVaria- och bedriver kultur, de vill elleri sigvar vare

kring hemlighet kallade han utställ-tioner tillhör det mänskliga beteendetsin Det allmän-inte.en är
märklig känslaEn närhet till de förstaning. mänskligt. kraftigt begränsaAtt människors möj-av

århundradenas kristna drabbade fis-hade lighetDe till kulturella aktiviteter införamig. eller förbud är
ken logotyp. Under förföljelsetider densin direkt de mänskliga rättigheternaingrepp isom ettvar
snabbt klottrade fisken husväggarna och finns berättelseDeti Nyai testamentet,nere en som
katakomberna deras hemliga igenkänningstecken. kan tolkas stark leva med allautmaning attsom en
Fisken tecknet föroch symbolen förJesus Kristus, förstå vad tidensinnen öppna i ivar äratt som svang

både då och innebär upprättelse och befriel- föroch kunna tolka MatteusevangelietIsom nu att nuet.
för människon berättas företrädare för olika religiösanågra tvåse om

den medeltida katedralenI drar blicken kommer tillsig och begäri tydligapartier Jesusupp som
valven följeroch kanske bladslinga. extraordinäraMång- tecken. vill honomDe sättaen prov.
hundraårigt konstnärsskap arkitektur och måleri de fick bara tilli Men konstaterandeett attsvar om
hjälper den rastlösa nutidsmänniskan till de duktiga tolka väderkartan,inre andra teck-attsam- var
ling reflektion.och Och den moderne diktarens ord förstod de Himlens utseende kansig inte på. nien
erbjuder tolkning. tyda tecknen för tidernafinteen men

innebärKristen bara grund-inte positivsyn en
Skäms för du människa, stoltinte hållning till kultur ocksåär direktatt uppmaning:utanvar en

dig valv bakomInne valv oändligti Tyd tidenssig teckenöppnar
blir aldrig färdigDu ochdet det skal 2 kyrkor samfundKristna och haftär har alltidsom en

kirlturbärande roll samhället. Kyrkorna funnitshari
och kultur här allaKonst människor till alla tider och finnsI och alltjämt bland de kulturbeställarnastora

alla platser har människor färg och form,på och kulturarrangörerna. Fortfarande byggsanvänt kyrkor i
0rd och rörelse och gestaltning för uttrycka skilda byggnadsstilar. Ofta det arkitekts drömton, att är en

för tolka, för behärska och kontrollerasig, kyrka. Mycket musik har tillkommitatt ritaatt att en
också för påverka samtid och direkt frånuppdrag kyrkan. detomgivning. Så Johannattmen var

dansa,Att måla, dikta kännemärken ochsjunga, Sebastian Bachs tid och det dag,är detså iär antingen
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allt hotarhålla tillvaronmänniskanjubileum ellerkörverk tillgäller närstörre attettett stort samman
förbli splittrad,falla hel,sönder,för vardagsprogram.enkelt inte närvisarrangemang attattettett

konsterna kanfragmentiseras. skönaomvärldenutsmyckning Detill konstnärligmedverkaAtt av
detmotbilderhjälpaochförsamlingshem harkyrkor och sättainspirerat att motattutma- somupposs

förhindra.förändra ochtycks omöjligtPredi-och hantverkare.bildkonstnärermånga attnat
alldeles tyd-svårigheterprägladeläs- tiderstycke kultur. Och vidkan I vioch bönen i sig vetär ett av

slagkraft.får betydelse ochkulturen ökad Ikom- ligthelgens ochlördagensning attannonser omav
brinnande inbördeskrigunderpåfallandedetkulturbegivenheter Sarajevomande veckas mittär genom-

filmer.världensfördes filmfestival med allsker med kyrkornahur mycket arrangörer, nyasteensomsom
förtryck uttryckerUnder ockupation ochgäller musik. sångerdetinte minst när

ocksåmänniskors vrede ochoch dikterbara kulturarrangörKyrkan inteär stora sorg men enaven
tycks släckas.aldrigobändig vilja och hoppkulturuppgifttillharHon i sig,mått. ettattatt somvara

frihetefterofta längtanfår bärareför Kulturenuttryck värderingar.tecken ochtyda tidens vara avge
kanFolk harmänsklig värdighet.gäl- ochupprättelse. sångerbefrielseochKyrkans Dettaär somprogram

dö.undantag, detenskild människaler intevarje utan men
för och utslag-rädslan nedskärningardag detAllt kränkersamhälle och miljö. lgäller också ärsom

välfärd präglarmänniskor ochbådeangelägetbrännmärkas. detförnedrar böroch Då ningär somav
finns anled-samhälle. detVisstoch kulturutövarekyrkans kulturutövning vårtiinte storaatt grupper

privilegierslöseri och godtyckligadraideologiska skrankinskränks eller begränsas inning attgenom
samhället. Ochför gynnaderedanförsnävningar.och i utangrupper

utvecklaoupphörligtfinns det skältvekanvadoch till blossar debattenAv är attsomupp om
effektiviseraför underlätta ocharbetsmetoderhandlar detkonst.kyrkligt värdig Ena gången attom

för enskildaarbetsmarknaden ochbådebegravningsgudstjänster. männis-musiken vid En annan
ekonomisktleverne.kors liv ochkoreografi. ställer villkor Menberör ochdebatt dans Vem ett stramtom

präglat kortsik-handlande blir helttänkande ochgiltigtför kanendavem Det iargument avsom vara
människors möjlighethotarlönsamhetmusik konstkyrkligt värdig ochsamtalet tigär attsomomom

ocksåmänniskor då hotasochuppgiften befria ochtalar justupprätta växanågot emot att mogna som
alltför välliv.för mänskligtsjälva grunden Vimed kyrkans budskap.därmed direkt stridoch står veti ett
omyndig-följden människorkan blivadvadhandlar bedömningarnal är attövrigt avsom sommer om

fråntas redskapenförklaras och Närkonst. Och detgod eller Här passiviseras. vidålig någotär annat.
fritt utvecklas då ökar räd-för självklarahän-finns andra regler de vår rättän gängse attinte några att ta

grogrunden ochdärmed ocksåkvalitetsbedömning slan ochochgällertill det svängrum-este-närsyn
fascistiska tendenser.för ochauktoritäratik. met

därför särskiltnedskärningstider bordeuppgift redskapkulturens Ioch viKonstens satsaär att ge
kultur, skäramycket Dethandlar hjälpaför påverka. just ioch intetolka Det äratt enner.att om
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vålds-;orftigasådan tilltid förskolan. Motbildernabeslut skulle musi- öppnapositivtett etttas om
svårfångadekens sällsynta Ol1hus videofilmer blir alltkommunen. skulledå bibliotekeni Det är mer

Vetenskapligaökade ungdomar.ochför barnverksam-för kunna vidga mångasinattresurser
analysentydigaihet, skära undersökningarfinnsredan sininte det inteär ännu avattgenomner som

ökarför dagfilialer resultatet blir.kon- vad gårdå Menbostadsområdena. varjestänga Det äri somute
medbehövs ungdomarbarn ochför redska-skull.konstens För växersten synatt enatt upporonegen

påverkasochska behärskakunna tillvaron kankan hjälpasförfinas alla åt sägerså vi attattpen att som
underkosttyda slag. Undermåigtidens ochfrämst med huggvärdetecken. Kulturen har i sigett

lristsjukdomar.kroniskakansådanaI särskilt viktigttider det uppväxtårensättaär att ge
ochkultur förbamsökarljuset bristfälligUndermålig ellernederst och underst,dem hamnarpå ung-som

de förkrympning.kan livslångdomarmed ramlarmarginaliseras och till och utan-som ge
för, fånga skeeidenhandlarKultur männis-iMänniskor dessaminoriteter i attröst.utan omgrupper

ochoch tydaför tolkadet allra omvärldför ochredskap korsviktigast stödja och räckaär taattatt nu
människorstolkning ocksåoch ställning. iakttar situa-Dåpåverkan, vi att

olika.upplevsocfdag olikavillkor bådeI arbetslösa, ochgäller framför alltdet kanske tion utser
uppmärk-tydligareinvandrare hardecenniernasjäls-och flyktingar. De viKnappast något är senaste

likasjävklart hardödande ochoch kvinnorförnedrande behövas. inteDet mäninte sammat attattsom
erfarenhe-dikabara ochlivsbetingelser.utanför, tillhörig,faktiskt Kvinnorsinte mänsär inteatt vara
hurgrund.biologisk vIenockså naturligtvisför samhället. har avgöför andra,bördautan teratt vara en

samhälle ochbetydelse haberövats detNär randeberoende Hurallt och hamnat i är storman av
tllbakafram ochandras böljarvälvilja Debattenkulturförloradet lätt också sitt män- om varär att

könen emel-ellerniskovärde likhettyngdpunkten ligger,både dåochandras Den i särarti ögon. somegna
tydligthartillgång kulturenhar konsternalan. skönafärg form ellertill och Deord och enton, --

erfa-chkonstnärlig både kvinnorsuppgift uttryckamöjlighet mänsslag hargestaltning i attannatav
riskerardiskussionendebatten ochuttrycka förfogar också renheter. Där attsin överatt situation men
stället förÄr slagtrinverktyg for fördomarioch levererabefästa ikanskeförändring. detpåverkan och i
eller litte-och bildlonstsamtal kanlyssnandenjugghet enbartså dessaatt inte teatergentemot grupper

användahandlar perspektivenvidgamedvetenbristande solidaritet ati nyaraturutan genomom om
ovilja låta språk och bilder.prägla debattderas erfarenhet ochatt röst

betydelsefullaoch beslut kön katego-Klass, ålder ochförskjutas.kunnaPrivilegierna skulle ärras,
hjälpaolikaKulturenssamhälle. sjråk kanBarn och alltid kommaungdomar riskerar rier i ettatt

ochförvärvar insiktmellanhand tydatolka ochkultur-skall så vinär attattnär osssparas,pengar
anslagen kategorierpåförmåga använda dessadras positivtskolteater-Erbjudandet ettattomner.
föreställningen bästa.och samhälletstill mänsklighetenspapperskorgen ochdirektåker i sätt

förredskapmusikgruppen språk kankulturensochdennärhetenkommer Konstensiinte geassavens
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förhindra det skiljer används till destruk- detglömmas för ska kunna undvikaatt att vi attsom att uppre-
maktbekämpning. verklig-faktisktiv Förödmjukelse förintelseoch ärpas.

detta blirI perspektiv det alldeles klart och tyd- het aldrigmänsklighetens historia. fårVi sägai att
ligt det finns samband samför-mellan kultur och det ochnära Försoningatt visste viett ingenting om.
folkbildning. har unik lång ochl Sverige och tradi- stånd människor emellan mellanvi och nationeren

för folkbildning. Folkrörelserna folkhög-tion och folkgrupper erfarenheter.hör också till ärvdavåra
skolorna starkt knutna till dessa tolk-bäran- medTidigare kultur bärär sigär generationerssom en
de linje detta. Bildning tillgänglig för de dåalla,i och tydning mänskliga villkorär ningsom somav

för de lågutbildade, kan littera-tänkasinte gestaltade ochminst Gamla musiktiders konst,inte sig.utan
markerade kultur.inslag Bildning och folkbild- erfarenheterförmedlar bilder förgångna,detturav av

form till för människorning skall från alltidi dåtid.är sin genuina och kultur berättarKonst män-att om
kunna och främst för det försökniskorsinte komma tillrätta medväxa existen-sinagöraattmogna, att
lättare klättra karriärstegen. grund-och mognad frågor,Växt tiella livsfrågor. Mänsklighetensatt sina
handlar helhetssyn och överblick, tid ochoch läggande frågor tycks påfallande lika oavsettom ansvar
myndighet. för grad bun-Att själv och det tolkning högsig och tydningta iäransvar egna rurn, men
sammanhanget familj, samhälle tidersoch allt gamlavid- den tilli tid och samtidigtjusten mer rum, som
gad värld uttrycker och erfarenheter riktningpåverkar och haransvarig männis- moten mogen nuet en
ka. Kultur folkbildningen dag innebär hög framtiden.i i i
utsträckning ha tillgång till bibliotek, alltidkonsthall, från tolkasVerk framförsdåtid dagatt isom

musik- och teatersalong, och detta dagens konstarter.språk och allagälleri Detsinmuseum, ton.av
närmiljö. Kulturen viktig för frigöra originalframförandekreativi- kan aldrig exakt kopieraViär att ett

stimulera idérikedom och kommunikation konstverk.eller ursprunglig uppfattningtet, män- etten av
niskor emellan. erfarenhe-Nutiden för alltid tolkning ochin sinasin

kulturelltomöjligt.Något Inte någotärter. annat
och kultur harKonst uppgift och därmed uttrycksin skulle bli begripligt betydai eller Vistår någotnuet Om

tydligt skärningspunkten mellan därmeddåtid och framtid. tolkar ochi det dagensinte in i situation
kulturarvharVi förvalta. Ibland detta också framtiden.medett att in itynger spets

och kan kännas förkvävande. dåtidensliktDet Eftersom aldrig exakt kanär vi återgetungen
alltidsäck, hänger där borde detoch hindrar klang eller tonfall, färg eller uppfattning,påsom ryggen

framåt. det äldredet baraMen innebära frimodighetspänsten i tolkningengör istegen stor aven
länge det får där obearbetat skådespelligga och obrukat. konst, musik och drama. Shakespeares i

kulturarvVårt långa stycken hen-mycketkol- oväntad kani nutidsmänniskanutgörs vårt iregiav ge
lektiva föras liv.vida- försök Närminne. Det komma tillrättaminne måsteär medett sitt egetattsom nes

till efter Förnedring Bach-och registrerade oortodoxtgeneration generation. organisten ire ett
förtryck drabbat fårhar mänskligheten preludium inträffade sakkanskeinte närsom somsamma
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etablera-använd bedömskultur ochhurbibeltexten plötsligt iåhöraren hördeblev intressantnyöversatt:
förmågablan harkultursammanhang, demdevad det handlade somom.

för riktigtdetoch möjlighet Hen avgöran-alltid bindning till sig.Kulturen har Men att tanuet.en
kultursidomasberättigandför kulturensförgångna bär dedet ochalltid grundad det inteockså ärär i

dendebattartiklz: vadeller månDetframtiden. ioch ärrecensionerutmaning motspetsen
möjligsamhälletlängsterbjuder människorför förstå samtidennödvändigKulturen iär enatt nr

från derasteckentydatolka ochokända. hetoch därmed det det tiensDenvåga möta attnya,
ochfrån deras eriirenheter.utsiktspunkt, Främjaruttrycktolkning de värderingaroch vinuet gerav

littemusik, drama,konst, dns,erbjuder kulturenför fram-utsträckningpräglar också våri stor -syn
människorför debefielseupprättelse ochtiden. gradbestämmer högDärmed vårvi i raturegen -

räckakulturenbaksdasamhälletsfinns Kanframtid. som
nutid ochlelaktighetförändring ochförverktygfort korr ikultur värdeoch har SåKonst i sig.ett

tillbidrarden ochunderstrykerframtid Ellerfrihet inskränks detkulturensoch så är män- enstens
obönhörligtslåsdensomsamhället därskiktningniskans finns det dåfrihet inskränks i utMen intesom

tvâ-tredjedelssam-frutadeutanför detochtill- hamnarinskränkningar befogade detFinns inteärsom
blir realitetfällen hålletdestruktionensställsdå kulturyttringar i en

användsoch vad denbefinnerkulturendehumaniserande Varochtjänst är
värdemätare.speglar,dentill, vilka värderingar äroch inskränkning-från HitlersSpåren övergrepp en

för samhälletsannolikhet imed allförskräcker. mätarebokbål litteraturHitler beordrade Det är eiar
barnpornografiochVåldsförhärligariehelhet.godtyck-godtyckligt Likautpekad misshaglig. sinsom

alla avseenden ochkränkarleförnedrande och iligt urartadbeteckningen Entartete Kunst, ärsattes
Härsamhället dehrmaniseras.tillbidrarkonst, strid medkonstsådan ansågs stå i passerarpå attsom

till detta bidrarlånaKultur, intesigmänniskosynoch denutveckling vi gräns.nazismens mot somen
nänniskor. samhällebefria Ettochtillkultu-för. olika inskränksstod På upprättanazismen sätt attsom

Sådanaföreteelserkraftfulltfrihet alla former ingripermotkonstdär intetvingas tjänai att somrens
gårutveckling sinpropaganda för skilda syften. Menläven till egenbidrar emotspåren somenom

undergång.förskräcker skälfrågan där. detfinns ändå Finns att
rättigheterna.mänslliga Ingettill deKultur hörinskränka frihet det kulturkulturens Finns ärsom

ktzltur fårkonstöverleversamhälleclehumaniserandc bör förhindrasoch somutan
värdering-defrihet. gundläggandeverkamognad har Förstbefrielse, ochUpprättelse och näriviväxt

anled-bygger detsamhälle finnsriktmär- hotaskanhuvudord. Deanvänt tjäna ettar somsomsom
uttryck.begräns:och kulturenske förtill bedömning. ochförsök Det ingripasig ningi iär attett
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Noter
Ordet bildat begynnelse-Fisk ichtysheter1 grekiskapå är av

Theoubokstäverna orden Christ0sgrekiska Ies0us]till de
Frälsare.GudsSonHy[i0s] S0ter, KristusJesus

dödabågar levandeochdikten2 FörUr Romanska avur
TomasTranströmer.

3 Ur SAOL 1986.

4 Matt 16:14.
skivanFolk har5 Ur Natten insjungensången är svart, som

Brevskolan.kan då Produktion YTF-SOIXX.ABFsånger inte
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andra digitala dag.Sverige förändras medier kanskevi inte iser
Tänk och du Carl tillSverige Mid- det jämlika samhället kommerLarsson, Kampenser om en

röda och gula rapsfält. den del bildmediet. genomslagskraftenMedI ståsommarstänger, inomstugor att
finns förbilden det plats eller lättillgängligheten kraftoch kan bliTVinte någon ipositivneger en

kroat. det dom där redan, båda det skapandet ideal och värderingar.Trots lstår två. vi av nya
Ärförknipparstarkt med svenskar. det undra hurMen, igen,oss,

med erkänna TVmediets kraft dessoroas ochBörjaviatt att
möjligheter. dag ochhar betydelseTVpositiva istor

står kommer framtiden.Sverige inför utmaning ha Generationeniän störreen som
samhällsutvecklingen fortfarandeökade dag kommer början detVi i imotsätt- växermotser upp av
mellan ställs sekletsvenskar hämta del information ochNyaningar sinasinmot storgrupper. nya av

gamla. informationssamhälle frånställs värderingar människan och hand-Vinnarna TV. Attvårti styrs
förlorarna. utifrånallvar med tanken lar värderingar välkänt.Menar vi sina ärmot ettom

jämlikt samhälle bryta den utvecklingen. Världens arbetarjeanstillverkare;måste Levis,vi största
förstenhårt skapa kringpositiv image sinaatt en

marknadsför betalarprodukter. livsstil.Kulturen blir maktfaktor De Ingenen en
kulturens uppgift för förviktigaste och väl kronor betalarVi 600är, jeans, viatt ettanser par men

kommer påverka samhället livsstilen. säljer attitydpåverkanLevisi inteatt attvara, en annan genom -
skapariktning. värderingar och böcker, detAtt TV. Vivia måste ivia inse attgemensamma en men en ny

för folketidentitet och för behövs hosSverige tid idéer. skapa värderingarAtti stå män-attny nya nya
niskors lika värde. Kulturen verka för det folk, den gamlahitta identitetmåste jäm- närett att sortsen ny
lika samhället, och det alla bilden tilllängre då handlar detmåste inte stör-stämmer,genomsyra
kulturansträngningar. Kulturen kommer människorna.början delen ändra attityder hosi sta attav om
ZOOOtaIet Främlingsfientligheten främlingsrädslanbetydelse elleri visa inteännu större äratt atten

bilder informationsproblem. siffror hjäl-mångkulturellt och jämlikt Statistik ochpositiva ett ettav
samhälle. bearbeta attityder och DetViperiinte. måste oro.

informerahandlar känslor, dem kan inteom man
känslor.når dit bort, och meddelaHur vi TV är suveränt att

finns lätt och rak Varför ocherkänna möjligheterDet Men TVsingen inte positivaväg. väg ären -
frånanvända dem TV-mediet denTV. Om vi avstår närgenom

folkidentitetenGenerationen dag ska skapas tideri iväxer är motsätt-som upp uppvuxen nya av
fascineradmed och bilder. framtiden från effektivakommer då den kanalenI avstårningar, vi mestav

fler utbyggda tillgåloch bildmedier. kanvi viännuatt mer
Filmen kommer utvecklas, får fler fördelarTV-kanaler, Till absoluta hör det billigtTV5vi äratt att

information bildskärm, språkberoendedataTV-spel och konsumera. heller likaDetvia inteärattmer
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litteratur. svenskar förlorar ochNär dessutom erbjuda bättrevi desskommersi-änsom mer mer program
språk, elever kommer från ella konkurrenter.vårt riktiggymnasiet Ennär i antalutmaningutav att

dag kunna läsa,talar det för ökat beroen- innebär förlängningocksåDetta i sin TVutan att ett att om
de Och det de lågutbilda-TV. ska kunna bli den kraft kommerär positivaav svagagrupperna, attsom
de, låginkomsttagare och invandrare, påverkas krävas början sekel,då medieti måstenästasom ettav

kommer alltidDessa erkännande kulturutövarna. Använd TV7 Ut-mest. att mestgrupper vara av
beroende för värderingar. Och här kom-TV dess unika möjlighetersina utl Operannyttja nå ärattav

också andra lika viktig opinionssyfte.motsättningarna inte imot attmer grupper
märkas tydligast. Kulturen till dessa Vad spelar fördet roll vadmåste nå spelas Operan,ut som

förmänniskor bilder den kul- vad Stadsscenerna,eller vilka livsstilsmopositivaatt sägsge nya av som
turella och mänskliga mångfalden. oerhört dellerDet Folkteatrarna publikenär visas isom om
viktigt lämna dessa till de framtidenkom- består kulturell elit med begränsadeinteatt rentgrupper av en

krafterna.mersiella de kommersiella kanalernas möjligheter föral budskapen vidare Kulturenatt
efter finnsoptimal fördet plats breddas ochsträvan vinst inte måste ut TVnå

djupare ideologier. det hindrarnågra Men Vad ska då denna kraft samhälletsinte positiva iatt nya
den kommersiella televisionen också kommer identitetssträvan, dvs. public service-televisionen, fyl-att
påverka människors och attityder. las för frälsandeDet med för folketsynsätt Detär ärav program en
vitalt förbåde kulturen föroch svensken, vidare diskussion.intresse skaVi att satsamenar man

bättre alternativ kan erbjudas. breda underhållande medgåmaatt ett visstettprogram
Därför public servicetelevisionens gammal folkbildningstankevi hederlig bakom,måtttror av

framtid och nödvändighet. Public service-television också naturligtvis samhällsprogram. Vadmen som
dag tanken demokratiskade viktigt komma ihåg,i kanalenvär- är är integenomsyras att görsav att om

dena och människors lika värde. förattraktiv allaDenna människor kommer dentron grupper av
inställning kommer naturligtvis bli viktiga- enbart påverka marginellt. Vi-känslan omfattasännu måsteatt

samhälle där mellan allai samhället Fyll kanalenmotsättningar med smalaiett intere grupper av pro-
blir ska kunna bli kraftFör TV skapan- eller nyhets och debattprogram, attitydförän-istora. att en gram,
det värderingar ekonomiska dring redan informationspromåste är integemensammaav sagts ettsom
förutsättningar för den oberoende public blem, attitydförändring sker modeller ochges ser- genom
vice-televisionen konkurrera den breda livsstilsreklam. bild förändrakanEn världen. kul-Låtatt om
publiken. public service-kanal bred förEn denna bild förmedlaoch deninte ståär är turensom nya genom

public service-kanalVägra publicointressant. service-televisionenlacceptera en
fungerar intellektuellt den dagenVi tanken bredett reservat,som utan tror attsom ger upp en

reell påverkan, med public service-kanal tilltalar alla, då harnöjer sig göraatt visom program gettsom
för Public service-televisionenminoriteter hoppet jämlikt och samhälle.måste i ett gemensamtupp om
framtiden bred den kan tilltala alla, och detSå såattvara
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betänkerutsikternaNär framtiden frågar med trovärdigt innehåll; identifiera detettman om man gemen-
liusform, handskasmed det förflutnasig likaväl denpânaturenom en som samma som gemensamma sam-

biologiskt lämplig människan tiden. detta förutsättersätt Men kulturlivgär, är där varjeett
aktör och åskådare, frienskild deltagarevarje varje är

GeorgHenrik Wright förankrad.von tänka och skapaFri diktat,attmen utan-
förankrad kultur- och samhällslivi ettmen som sva-

de konstnärliga uttrycken konstruk-mot ettrar
Ett samhälle präglat humanistiska värden med liknöjd tolerans,Inte hellre medi tivt sätt.av utan
framtiden liksom idag, samhälle eller avståndstagande.är, priorite- entusiasmett som

kulturen. samhälle, värderar kulturenEtt decennietDet har Friheten betonats: fri-rar senastesom
den den drivkraft parallell frånmed heten etablerade auktoriteter och vedertagnaärmotorsom en-

den ekonomiska och den tekniska. dessut-Men bådeDetta nödvändig och nödvän-ärsom normer. en
kulturens individuellt betingade kreati- digtvis återkommandeinser uppgörelse med traditionellaattom

samtidigt balanserande motkraft, den gränsdragningar. frihetvitet absurdum likaär Men in ären en
enda fantasifullmed skaparlust förlamandeoch human kulturlivet någon styrning.som som
forskning förutsekan framtida livsbetingelser och Regellösheten förväntan tidsfixerat gisselärutan ett

och resursanvändningen mänskliga och allmäntråvaru- accepterande leder barage utanpro gensvar
portioner. till konstnärligt vakuum.ett

Inför omvärld med ökad rotlöshet och allt Experiment och avantgarde hamåste gränseren att
våldsammare det lätt överträda, förloratmotsättningar alltär gripas går iatt attav murar rasera,annars

filosofen Wright Ingenmansland. nyskapandepessimism revoltörVarjesamma ettsom vetvon ger
föruttryck hans detMen vad han revolterar framtida samhälle base-pessimism Iärovan. mot. ettav pro

vokativa slaget och därmed ändå handlingskraf- humanistiska värderingar kulturpoliti-i sig måsterat
ifrågasättandeHans utvecklingen handlar ken fråntig. allt med tiden blirutgå institution,attav oav-

absolut romantisk längtan vilketnågon trendbrott eller paradigmskifteinte återgåatt settom som
till någottidigare, kallat naturligare föranlettstadium. eller brytningen.så hellerDet gårupproret

detTvärtom kunna använda det reaktionen bevara gamla ellerär utmaning: inte iatt att gränseren att
tekniska kunnande ackumulerat till förlegade,vi beprövade, regelsys-återupprättaavvärja änatt om
den hotande katastrof missbruket dessaland- allt institutionaliserat ifrågasättasmåstetemsom av -

framkallat. ochvinningar Samtidigt vetska-igen. inytt nytt som man,
Endast aktivt kulturliv kan mildra mycket tenderar cyklisktmotsätt-ett sig,att attpen om upprepa

överbrygga förena.och den håller tillningarna, Avväpna historien.öppet
med misstänksamhet ochaggression växersom

främlingshat; skapa trygghet likhe- förflutnaDet blir alltpåvisa angeläget.attgenom gemensamma mer
och fyllaöverensstämmelsen begreppet AlltIdentitet tal identitet och reellter måsterötterom en
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förväntan bekräfta, uppfylla plikt.förflutnadetkunskapenbetydelse att attatt som enenomgenom
marknadsföraremonopoliseratsUpplevelsen harför alla. kulturpolitikenåtkomligkan I måstegöras av

olika och tekniker.bibliotek ochmedvetet påsatsa museer,man
inför mängd nyanslösaställs framtidenlagrasför detta kollektiva Viarkiv Här iminne.typer enav

kulturpolitikval. gäller lärasäkerhet ochtrygghet, Enden kunskap Det sig att sortera.mot- attsom ger
detta samhälle läm-med lägga värd Denräcker baraståndskraft. det vågarMen iinte styra.att namnet

marknadskrafterna,till arbe-till- baraockså hållas ochhög: lagren intemåste överöppna utannar
för alternativ och under-underhåll- aktivt kulturensbalans mellanKulturlivetgängliga. är taren

alltid fram bredvid deförströelse rännilarochalls oviktig signjutning strömmar,ning inte tarsomen-
från professionellastrida rådunderhåll.för härdande Denstunden och strömmarna. tarett-

ekonomisk eller tekniskkonsulter vilkenfinnskulturbärande.Språket Det ingentingär som annan
mångfaldenverksamhet för bevaradet uttalade kunnaspråket:förenar människor mitt iså attsomsom

för det urvalmusikaliska kaos. Allt öka kvalitetenbildsprâket, detocksåspråket, språ- att sommen
ocksåständigt och oupphörligenteckensamling Meneller mindreket måsteEn göras.större som avosv.

för stödformerna ökade statliga ocherfarenhet och överenskom-inlärning,uppfostran, vässaatt t.ex.
fort dederas stödjainbjuder andra rörlighet.förenar människor och Kunnamelser såinitiativ visatsom

luft under debära, projekttill samtal. vingarna innansig ge
förlorat pionjäranda ellerspecifika, sällan det till marken,söker detBakåt sininte störtatvi

och redanbegripligt absorberatslevande ochkuriösa, gårdet någon institutionsätt motett avsom
framåt upplösning.förflutna. ochdetkan berätta Men sini nuetom

slentri-Kulturpolitikernaidentifiera den Intedet allmänna,söker måste vågaminstavi styra.gemen-
fördela etablerade.kultur- till det redanmassmediasroll GivetvisDetta i anmässigtärnämnaren.samma

finns riksangelägnanationalscener ochspektakulära detdelivet: vissapresenteraatt evenemangen
har långsiktigtsamtidigt.människorberör Men iinstitutionermånga ettett ansvar, menmass- somsom

skiftar nyskapandetrörligt kulturliv ochallenarådande.bli detmedias val kan En initiativeninte
faktorermellan Fleraockså städer ochmångfaldens kulturpolitik regioner. positivamäste uppmuntra

förete-uddakan samverka till landsända,specifikadet i attnuet. enen
ellerelse, tidigare slumrande organisation rentaven

sådanenskild individ kan alstrablir skenbartsamtiden energi,Den utma-engemensam engemensamma
ledarskiftefokusering, bliralltfler identifiera till sådan detmasskulturen kanför fler.allt Med attna en

eller kortare tid,område. Under längreKulturutbudet blir alltschabloner.med allt visstsig grövre ett en
för denflerurvalet Allt Härkvantitativt, någon måsteövertassnävare.större attrent annan.senare avmen

rörlig, hastatliga kulturpolitiken ocksåfärre upplevelser. Bestsellers,söker alltmänniskor vara en
förhand denberedskap för det endarikedom plötsligtvalmöjligheternasblockbusters... givna:är per-

förändringen.deltagandet enbartsocio-kulturellabara sken, det manentaett
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lösningar förmöda skapat kvantitativa och kanalerdemokratiska, det humana ändåDet ärmest attmest
omöjligtmaximal spridning. Kanskealla tillgång till det bra ha tillgånghar Menär rentavatt ensamma som

provokativ ändå utmanade dentill. därför kvalitet och öka tillgäng-Att pessimismvåga är änstyra mot mera
bara ochlåter kulturpolitisk vanmaktensligheten det kvalitativa optimism, sigsvårt sätteri trorsom neren

ordna ändå.jämlikhetskrav med allt skatradition och sigrättvise stor attsom av
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därför fungerar kultur- önskar varförKultur politik hur och människorär hyserinte jag visa miss--
politiken Redan kulturutredningens fråge- offentligSverige kulturverksamhet.i tro mot
ställning Vilken roll har kulturen början det etnolog det angelägetFör problematiserai är attav en-

seklet humanistiska kulturbegreppetvärden präglat och lyfta frami ett att ettnya av sam- resonemang
hälle och vilka krav ställer detta skiftandekulturpolitiken kultursyner, liksom förstå syftetattom

formuleringendetta. poli- med den statliga kulturpolitiskaI utvärderingen.visar tvåminstanas
tiskt bärande ide eller tankesystem. Och de Granskningen för-de kulturpolitiska aktörernasstår mot av
varandra. Vidare kan ordet kultur hållningssätt till företeelsenordet och kultur bliranta attman
uttrycker slagsstandard-uppfattning, från således ledockså den Näri jag migett yttraren processen. nu
officiellt identifierathåll det normala eller den kulturpolitiska framti-dag ochsituationen i isom om
nationella kulturarvet. den sker det bakgrund kultur-mångårigtmot ettav

det frågan ställts den administrativt arbete, forskningsverksam-På teoretisksvårsätt är attsom
besvara. citerade således het ochhuvud- det kulturpolitiska dilemmatDen meningen minger syn
bry, för forskare etnologis-det Utgångspunkten den statliga kommu-ochåtminstone inom är atten

facket.ka självklart nalakultur betyder kulturpolitikenDet inte någotär i teorinatt representerar
kultur, förcitat-kultur liktydigt med konst- människan. välfärdspolitik dessSvensk ochär gottom nu
närliga uttrycksformer, framförda professionella krav kulturell bortserjämlikhet ärav om om man-

fråninstitutionsmiljö Kultur behöver medöverdimensionell kulturadministrationartister i inte vara en
eller lyssnar till, kultur alla onda cirklar tvekan resultat poli-någonting tittar utan utan ettman enav-

förkan lika tisk förbättramänniskas totala livssitua- ambition livsbetingel-människorsstågärna atten
innefattande hennes tankemönster eller och demokratiska rättigheter.tion, seren

social kulturyttring här markeringen vik-Den äretc.
får blioch röda tråd.tig mingöraatt Kulturpolitik i historien

alla tider det funnits kulturpolitikhar slagsI en -Hurska .frågan begripas. . för flertaletsåväl ett fåtaligt föröverskikt som imän-
uttalande eller inlägg debatt selektivt; niskor samhället. karaktär;Varje har bara ändratDeni i iären

geografiskaidé synlig, andra osynli- det sociala tid.och liksomgång övergörs görs rummet,samma en
det också fokusera kulturtradi-med de utredningsansvarigas ska härSå motstridigaJag tvåärga.

fråga. framväxtabestår skiljaktiga under antiken.Meningen levde kvartvå tioner, Depremisserav
och slutsats eller kanske framtidsvision. under hela medeltiden, med förnyad aktualiteten en-
Följaktligen frågan analyseras för kunna under den italienska uppdri-och medmåste renässansenatt
begripas, och det skäl: dels önskar kraft franskunder upplysningstid. bott-två Förjag visa att attav ven

för kulturdefinition tillnöd- och under 1900-taletgivet-tagna Sverige upphöjasinte istatens na
vändigtvis kan eller ska svenskalla, dels nationalkultur.accepteras av
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växtlig-irrationella tendenser.samhälleliga HansamhälletDet antika var
kalladesfruktbarhetens gud ochhetens ochslag musik,skildakonstarter sång, ävenKultur, dvs. av

fram med dansandedrogbruksföre- Backus. backatågenkroppen, Därdendans, målning: avegnaav
och hamjölk, honungoch kvinnor,respektivebilder vinmål, byggnader och strömmatmimpoesi, sägs ur
för sinnliga lyckan.symbol denidealiserad marken.med Dekulturenoch Kteaterspel stort var en

tåla.överhetenhade den andligaskilda Och detsjälvklart inslag, svårtkultur alltidhar i attvarit ett
dyr-ochceremoniella kringmänniskors de Dionysosoch Ursamhällsformationer. riternaKonstarterna,

teaterformen.grekiskaspirade denför kan honomkänneteckenförrbruk dem, ansågs ett avvaraav
löpte dessaantika epokenHela denkonstnärligt arbete, tvåigenommänskligt liv. Det sågs ettsom

varandra.kulturtraditioner parallellt medellerderas livs-beståndsdelnaturligockså i var-enmen som
förmänskligade gudasagor,eller denaktiviteten iföremålen, Deeftersomdag, typ somvar en av

liksomförsökte människors liv,formfunktiofyllde viktigaberättelsenmemorerade styramytensetc.
villetraditionensamhälletmoraliska och Den uppnåliksomoch kognitiva, iemotiva stort. enaner:

musik,upplysthet,rationalism, klarhet ochdennaallas tillgång. poesi,instrumentella Men viaDe var
konst-föroch talekonstritualise- skulpturtill någrabindningarkultur hade också nämnaattett mer
andrakulturbegrepp.uttryck Denframförd vid närligavanligen snävtbeteende,stiliseratochrat

människor ochville erbjudatraditionenbåda gudasagornafester.påkostadeoch De spontanastora
profes-teaterspelet, därkänsloyttringarbelysa detta.kan viaApollon och genuinaDionysos

skaldade, musicerade ochsionellaf.Kr. kultu-grekiska samhället sjöngdet ca 500 artisterI omvar
kulturbegrepp.brettvardagslivets trivialiteterkulturella makt-ochbetydelsefull. politiskaDeren

Dionysos-kultfolkligakom dennafeodalherrar] åbero Med tidenrikaochprästerskapethavarna att
Delfi.införlivas Apollons helgedomdenne Påbedyrade såApollon ochguden i sättpade ständigt i tog

farliga.okontrollbara ochfria detuddenden stadenviktigtvördnad. Det isin att avmanvar
uppifrån-kommande kultur haroch sådanskönhet såbejaka konstens Enskullemedborgaren -

omfatt-varierandemedvetet ochsolens ochbetraktadesApollon ivittsinnesnjutning. vetmansom -
vapenarsenalslagsalltidockså obarmhär-musikens, inomoch ingåttljusets, diktens ning som enmen

normerandefickkultursjälvbe-innebarlära Detgud.tighetens Hans varjestränga stat. som envar en
det avseendetkraft Kultur handladeför antiken.liksomåterhållsamhet konsten, ihärskning och ii om

konkretaoch denochdet idéer, värderingarsärdragTypiska istrikta arkitekturendet i normervar
symboliskfungeradenverkligheten komkonstfulla avbildningförnuftet detochrationella i att som

allamänniskan villemakt. Den inteuttryck. motspänstigaoch
Prästerskapetdenna åkallan.hörsammakulturliv fanns ansågsvensktnutida gångeri anti-Precis isom

fanns folk eller dövadärför skäl lugnakul- detstilbildandeochtill detmotpolken attstränga atten
Makt-spektakelkultur.ceremoniellfrände. medfolket demfanngudenturidealet. DionysosI enen

bröd ochförsökte olika medel,medtill havarnaupphovsmananseddprästerskapetMen genomsomav
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flitigt.ochimiterades Iförebilderländersoch hänvisafolket manipulera demtill mångaskådespel
lit-framfördes förstadessafosterlandskärlekf gången,pliktkänsla och institutionertill mod,

konstnärer,musikaliska alster. därDcochterära var
fickochförfattare, musiker vetenkapsmän sittupplysningstidenI700-taIet och

genombrott.l70ltalet tillhördemakthavaretidensDen nya
radikaladeupplystadeochgestaltade bara idéer Menandas barn. euroyâemaDe sina mer -samma

Å ocksåtongivandehänvisade ochsidan såg sigannorlundaideal sätt. somgrupperna -ett ena
relrerade tillde ochbeskyddare naturrät-tillvarakulturarvet detdet antikatill togs svaga,avman -

värde kravetlikamänniskorsallamusikalisks.k. litterär ocharistokratin, :mt restei ten:inom en
människanoptimistislsådanjämlikhet.kulturverksam- påsamhällsstödd Enidagsalongskultur syn

samhälletÅ civilisradedetinsiktenförnuftstro, ochframhöllssidanden andrahet. att nunytta om
medmakthavarnamedfördehöjdpunktför tidenKarakteristisktjämlikhetsideer. nåttoch sinatt a:var

samhälle.bättreskapaettförsökteförnuftets hjälpförloradekulturpolitikens.k. auktoritäraäldreden i
samhällevilketdettilläggasförstärkte Dockfall vaiintefeodalismensSamtidigt med måstestyrka. att

samhälleskapasskullehelstköpmän,borgerskapet:samhällsklass tan ettsom -somen annan -
samhällsmedborga-franföravillkor.bestämdakom Attställning.de lärdeoch Destorgodsägare sin-

allakrav,väsentligrättigheter intesamhälleligytterligare minoritetsgrupp, ett menatt varrensensom
krav.medborgaresfolket. Emellertidbarriärerskapa gentemotnytt

den borgerligariktadesHuvudintressetidealpolitiska rotmedförde tänkesätt ochtidens att stat
formasochskulle omskaps imänniskanfolkvän-mänskligarepåverkadessamhälleoch i ensomen

friheten,därhumanistisk värld tan-riktning.lig sanrngen,-
permligheten skullefriaoch denkens harmonifran-England,hemlandUpplysningens menvar

grunåäggande bildningsi-dåtidautlopp: Enligtdettankarpopulariserade derasförfattareska ettom
kunskap, baramänniskas ökanc intedeal kundemaktfördelning.lagstiftning ochpolitiska systemet: en

Ocksåbli till-personlighetsutveckling,denna tidkulturlivet underkomParadoxalt 12m enatt ge ennog
Människor skullehelht.för samhälletsmakdisposi-levnadssätt och derasfranskt gångpräglas somav
fömuftigt. Dennabildaochkapitalstarka borger- sigvände detGenerellt nyttiga, vfatttioner. sett vara

hundra åridé kom då,liberalismens ideFrankrike. såsonblickar Förskapet senare,Europa sinai mot
reformiinligê politikerna. Ikonflikt med desjälvklar-framstod dettabildade kretsarna mersom en

bildningsidealet,detÖverförd bemärkelseför skickliga sågskulturenshet. Paris centrumett yavar
tillmed enbartkulturenliksommöbelsnickareformgivare ochbildhuggare,målare, någotstort hm

sedermeraför aristokratin, och orgerskapet.flödade lyxkon-källor därHistoriska visar attetc.
synliggjorde orättfärdigaBrytningstidenvärde.högtståendekultur letoch sam-sumtionen, aven

idéföre-åtskiljandsärskiltoch ideologiskahälletbeteendemön-språk, dess tvåfranska överklassensDen
radikala. Detden konservativabli ställningar: denkomsällskapsinstitutioneroch dess att onster
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forskarna, befolkningsmajoritet rättvisekrav.idehistoriska bl.a. Mendeockså sågs ettsomvar nu som
hävdadeGottfried detHerder börja- enkeltJohann AttImmanuel och så vissaKant inte. ettgruppervar

Även hävdade till-konststöd, medan andra allmänbegrepp. kul- äldrede fundera kulturöver som om
folkligare före-institutionskulturen ochmänniskors medvetande sedan tillfunnits0rd gångitur ensom

defensivutlöste hållning;stod för. läsningsverksamhetlång det vad dettid tillbaka inte givet envar
främst högborgerliga politikerna,civiliserat hos dekultur estetik, etik ochbetyddeFör Kant ävenmen

socialdemokratiska leden. Alla detkitt debeteende, Herder kultur detmedan såg intesåg inomsom
värdefullt.klassiska kulturarvetsärpräglade identitet. Förmänniskan hennes något i sigsomsom ger

framstod konst-sistnämnda dettahärledas till den apolloniska dekultursyn kan någotKants somarv
oäkta.till dionysiska. ochtraditionen Herders denoch Man gjort

lilla kul-den respektivekulturdefinitioner oenighetkan till dehär Dennaexis-associera storaomsom
härledas långt tillbaka tiden,till och turtraditionen kansvenskt kulturliv, också det iinom snävaterar

1700-talets brytnings-antropologiskaetnolo väljer viddenbreda kulturbegreppet jagi att stannamen
aktualiserade problema-debatt därtid, och dengiska kulturdebatten. som

handla-kulturbegreppet.tiken Motsättningarnaom
främst gammalt och traditionella värde-denationalistiska folkstatl800-talets nytt,om

framstegsvänligade krävdesekelskiftet såväl och radikala, dvs.mellan och l900-talen,Vid 1800 i ringar
bild verkligheten giltig,frågan:stod olika kulturtraditioSverige,Europa påtvå äri svar vems avsom
uppbära statligt stöd.vilken kultur skavägde varandra. dåtida svenska och Attoch Den såmotner

riksdag omkringfallet, också svenskbar borgerligt traditiokulturpolitiken åritungtett senarevar
missförhållandenaframstår tydligt dåesteticerad kul-nellt romantiserad och 1880, i sam-en synarv:

betydelse.fördes tal, bl.a. utbildningensbildning. Kantiansk konstnä- hälletoch I meningtur var
yrkes-behov allmänbildning ochgeniförklarade enskildesoch dennes produkter Dennärmast avren

föllfrämst fråga för borgerskapet. kunskapbildningenoch så sigingenting säga,attsom, avvaren
förrän första decenniernanationalstaten självt. degamla med kungamakten 1900InteDen ini spet-

folkskolan demokratiskifrågasatt. kon- talet kunde,levde kvar, starkt Nya t.ex. sessom enmensen var
Även folkbildningenför undersocialliberala och alla.kurrerande institutiongrupperingar inom var-
Utomparlamentariskariksdagen nyttoinriktat kluven debatt.utanför krävde ett grupperenmer-

folkrörelsernade deför konst- med medlemmarutbildningsystem och utvidgat stöd inom treett var
banadeförlängning påverkade riksdagens ledamöter ochbetydde dettanärlig verksamhet. I sin som

sikt gjorde deför folkbildningsarbetet. Ochfördemokratiska ledare hadeden vägstatensatt nya
tillgängliga förVisserligen bildning och kultufuttalad kultur vårda.klart många männis-inte någon att

organisationsbildning-inställ- kor. ägde olikamycket Arbetetalltfler politiska ipositivt rumgruppervar
fritid.för- människorsklassiskt bildningsideal, och ochda till äldre påattett ar,

nedåt till bredaremedla ochdetta utåt en--
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första politiskaDe demokratisering I900-taIets demokratiska välfärdsstatstegen mot en
kulturlivet kom l930-talet7 skeddeDet statliga kulturpolitiken dag svenskDeni iärav sam- nya en

band med socialdemokraterna kom realitet. sådan välfärdsSomi regerings- mångaatt påen av grenar
ställning. stod inför val skulleDessa välja samhälletstvå träd. produkt hun-Den är snartman en enav
den eller lilla traditionen alla fall förefaller draårig klass- och kulturkamp. fortfarandei Menstora är
det Ledarskap kräver andra sidan hegemoni,så. kulturpolitikenå aktstycke piedestal ochett satt
valet blev följa det till samhälle-Att främstinte svårt. angelägenhet för smakbärarna. Oavsettsynes en
liga normala uppfattades naturligt. Emellertid detta kulturpolitiken begrepp ochinom sigsom rymmer
öppnade den för bredare tolkning idéföreställningar kan befolk-regeringen störrenya en som gynna en

kulturomrâdet införde fleraoch kulturreformer, ningskategori. Och det vad den vid desstill-av var -
skapa folkteater, komst faktiskt syftadevision till: bland människorså småningomatten var en att-

utmynnande Riksteatern borgerligt1933. skapa förFrån konstarterna,i kulturrninnesvår-intresseett
håll talades då socialisering kulturen och den, folkbildningen och de massmediala frågorna.tea-om av
termonopol. Under tidsperiod vidare skulle kulturpolitiken tillYtterst medverkatogssamma att ge
principbeslutet fören-procentsregeln konst- människor förverktyg; dem medvetnagöraom att om
närlig utsmyckning Därefter1937. dröjde livssituation förmågaochnågra år sin sig iorienteraattegen
tills kulturpolitiska avgjordes. tillvaron. slagetDet kulturpolitik bra,nästa insats Det rentvar av var av
stöd till bildkonstnärer, författare och musiker nödvändig och fyllde flera funktioner.

följde40tal. Sedan förhållandevis1930 snabbt skärskådarOm kommuner-ett statensman noga
antal utredningar, vilka ledde fram till kulturpolitik och derasnas huvudmål,stort ett attmanser

handlingsprogram riksdagen fyradet faktorer för1961. styrandeantogs är ärsom statensav som
omfattade ekonomiskaProgrammet och finansieringmoraliska samhällsstödd verksamhet Argu-av en
förstödåtgärder kulturen med särskilt präglas främstK: aspekter: den konstnär-tvåstort ett menten av

konstnärsstöd, ökning inköp konstnärliga liga och den demokratiska.av av pro
dukter till offentliga sektorn och effektivisering förenklatMycket innebär detta önskarstatenen att

kulturdistributionen.av Nästföljande verk- bedriva ikulturpolitiki och där-insats nationens intresse
ställdes utredningen1968 kulturrådet tillsat- med professionella konst-automatiskt denär- gynnas - -

reformförslag målformuleringoch manifes- aktörer konstnärsaspektenstödjerDetes, utövarna.vars som
terades kulturpolitiska mål. oktober vill för förstaåtta det kulturarveti I 1974 det svenskavärna om
inrättades det statliga kulturråd dvs.: stödja nationalscenerna allaorganet statens institutioneratt- -

korn det övergripande för den med prefixet Kungl, Riks- eller framförStats-att sig.ansvaretsom
statliga kulturpolitiken och dess förverkligande. detDe andra vill deFör konstutövarna;värna om
kom, förståeligalätt skäl, företräda den förbättra deras utbildningsmöjligheteratt stora attav genom
kulturtraditionenz de sköna konsterna, de profes- och öka deras chans arbetstillfällen, vilket skeratt
sionella och de vackra byggnaderna. olika bidragssystemartisterna och konsultuppdrag.genom
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livet skahurlivsuppfattningarvarandrademokrati-också tvåkulturpolitikenMen uppvisar omen -
officielltformerkonstnärligavilkaför ochlevasinnebäranspråkseringsaspekt rätten somett som-

kul-uttrycktannorlundaellergodkännas tvåkulturverksamhet. skaoffentligalla del -att ta av en
turdefinitionerskakulturdefiniera vilkenOckså rätten att som

medborgarnasidan skullesamhällsstöd. enages
klassiskadeliktydigt medkulturdärmed kultur ärstimuleras:kulturellt via snävimpregneras en -

centraldirigeradframfördafrämstför- konstarterna,skol- iålderdomshem etc,social- servicehus, en
institutionsverksamhet,bibliokulturinstitutionernaochskola, skola etc.

Å med-skulleden andraarkivtek, etc..museum,
mänskligomfattar all slagskulturbred där soci-folkbild-all slags kulturtillborgarna tillgång en -

studie-utövad hemmet,vanligenverksamhet, iiOch legitimeringviktig.Valfrihetenning. avenvar
fri frivilligochochellercirkeln organisations-krav. ikulturverksamhetbred enetten

föreningsverksamhet.elleransikten.uppenbarligenharKulturpolitiken två
konsensussynpåkalladnödenspeglarDen aven

jämförbarahuvudgrupperingar,politiskamellan två maktpolitiskKultur är
antiken.medkulturtraditionernamed de itvå start

kultur, dessföreteelsenordet ochgranskartveeggadkommunerna NärochharDetta givit staten manen
finnersamhället,betydelsefunktion ochallmännafrån imedvetenförekommerdelsroll; strävan, enen

flerafinnastycksdet europeis-vidmakthålla inompolitiskpriviligierad snart attatt -egna mangrupp,
verk-för mänskligagrundsmakfostra all- ka länderönskanvärden, ochviktiga gemensamatt en-omen
förrKulturaktiviteter.lighetsuppfattningar ochutformasdelsdisciplineringsidé,s.k.mänheten [en var

beteende.eller civiliseratcivilisationdetsammanormali-s.k.socialreformåtgärder [enutjämning somom
förmågaframsteg ochMänsklighetens nationenspolitisk kampframsprungen attseringsidé, omenur
kulturskala.viktigadessa måttjämlikhet. utnyttjasolidaritet och envar

1700talet.underdettapåtagligtSynnerligenkultur-villvälja vadfrihetTrots varstor att man ur
kultur,vaddå detreformerna givetmänniskor Men inteutbudet, negativt varsomens varreagerar

kulturDiskussionenhävda och bevara.normaliseras,villdet;undraoch värt att ominte vem
detta.innebörd antyderform ochbildning,ochuppifrån dennaeller dirigeras Detdisciplineras iär om

förenat medliksom bildningKultuH ansågskonflikterna blir tydliga. Kam-skärningspunkt varasom
appliceraskunde männis-mindre kamp någontingkulturen ingenting yttre,änär somenpen om

intel-förankras detkundeenbartochsamhälleliga kan, inomideal och demellan kulturer. somomom
vetenskapligakonstnärliga och detlektuella, detdå lärt historienVad har änmeravmanresurserna.

människantillfördesomrâdet. något inre.fria studie- Påokontrollbara så sättinlemma detatt grupper,
helstkulturhadehelstdagsektorns hägn Vem inteoffentligaförbund Ietc. vem somi som -pre--

del den.kundestridsedan,cirka inteför Z 500 stårår i motcis avenssom
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alltAv döma har den eller kulturtradi- består dessa distinktioneratt ochsnävastora statusmarkeringar.-
från Antiken fram tilltionen l700taletEuropa socialaDen strukturen seg.är-

och dagar förvåra uttryckäven in i kräva förändringvarit Att och förnyaviljaväster- kultur-ett- att
landets borgerliga självmedvetande; politiken,natio- synnerhetvarje omdefiniera kulturbegrep-istats att
nalmedvetandeT Med det här försökte detsamma uttalasynsättet tvivel de nutidaärpet attsom om
enskilda länder, också politiska beskri- kulturpolitiska aktörernasgrupperingar, kultursyn. kom-Sådant

och stolthet. samhälleligtsin På plansärart sin motstånd. innebärgivetvis Detva ett mötaattmer att
utmärktes denna stolthet; hög teknologisk fråga helt ochi värdering-sättagenom ett system av normer

långt framskriden forskningnivå, vetenskaplig och där kulturen fått moraliskt värde, och därettar,
demokratisk världsuppfattning. individin-På kultur betraktas statuskapital, endast tillen ett ettsom

riktat plan förespråkades denna stolthet; höga för de invigda, de innehar den kompeten-rättagenom som
titlar, god smak och kultiverat beteende-examina, förmåganoch förstå detta. dettaMenett attsen gynnar

dennaAtt livs- eller kulturuppfattningmönster. samhället eller konstarterna eller den bildade med-
kom bli kultur med och borgarenSverige Handlar detatt i själva verketstorten inte i om en,
svensk nationalkultur, särskilt anmärk- sedaninte tider,är stark ämbetsmannatradition medeviga

Gentemot undersåtarningsvärt. och andra län-sina möjligheter till institutionaliserad makt där det-
der det viktigt för makthavarna offentliga tjänstemannayrketuppvisa olikavar att mate- inomopererar
riella och immateriella företeelser byggnadsverk, organisationsrevir
skulpturer Ävenoch litteratur signaleradeetc. hög- kulturpolitiken för kul-tillprimärtsom ärom
kultui. För för detta förhållningssätt dessturen, och människornaatt samhället,acceptans utövare i så

alla samhällsklasser presenterades de politiskt får sekundärt den organisatoriska och administrati-av
och de professionella konstutövamasansvarigas kul- sidan kulturverksamheten alltför delva av storen av

turideal kollektivt giltiga hela samhällets kulturpolitikens medel och politiskaDensom en- resurser.
referensram. makten detta. skulle kunnaMangemensamma accepterar tro att

kulturtraditionDenna den politiska medvetandenivånär generatio låg, vadärsumman av men som
och generationerskulturstoff:ners åter äldre sker inför ridå hege-ett öppen ingentingär änannat en

aristokratiskt kulturarv liksom och nybildningar monisk uppvisning.om-
de klassernasvärderingar och kulturformer.övreav

I upprätthöll denna överlappandeså måtto kultur Kultur analytiskt redskapsomviktiga värden; de styrande bekräftade och prisade en
rådande hierarkisk ordning, samtidigt dessa le- framställningSom kulturmin kontrover-visat ärsom ett
galiserade inför folket privilegier och smak. siellt begrepp;sina begreppsin människor kämparett om

maktDen har uppenbarligen moraliskäger och med. Kultur både företeelserätt ochsom är som
dominera, också ledsagadem har det. 0rd begrepp laddatatt inte med emotionellaatt och symbolis-som

Alltjämt antal sociokulturella förändringar ka värderingar och det hartrots högstaett grad politiski- en
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kulturformersallastyrkaochkunskapföljdverkan våga inseocksåfår detsådantbetydelse. attSom
fnyserriksnivåpolitikerlänge åtegenvärde. Såplanet.samhälleligadet

samhällsangelägen-offentligocksåkultur,kulturbredetnolog harAtt som enjag synensom
förutsättahellerde intres-het, kan något seriöstför läsaren.klart intetorde härinnebörddess ståoch

sida.från allmänhetensochmänniskanEtnologen i centrumsätter seser
kultur.bärareskapare ochhenne både avsom

sammanfattandedärförkulturBegreppet en dilemmatsom kulturpolitiskases Det
dvs.totala livssituation,människasbenämning en

svenska kultur-detsedanhardecennierhandlingar,och Tvåvillkormänskligamellan passeratsyntesen
kulturrå-ochGenerelltavpolitiserades.livetnyskapande.liksomnedärvda settsociala relationer, ur

lyckatkulturpolitikensynvinkelföre- detsliggerkultur ettmeddet inte i varaKärnan i jag ansesavser
uppbyggnadenfrämståsyftassamtidsfenomen. Dålivs-elleridentankarnakonstarterna, imålen i

områdetdelenkulturadministrativadenrela- och inomsammanhangen,formen verkligheten, iiutan
med.hålla Minfallet benägendethela ochdenoch jagsamhälleliga element i ärmellan att ana-tionerna,

emellertidinriktarkulturpolitiken pålys män-samtliga sigbyggerKulturmänniskan. syntes avsom
kulturlivet.deltagandederasochför- niskorna ibärandelogisktkällor ochsammanvägda ger en

Erfarenheten harblir då visathandlande. denna Synsättetmänskligtför Iklaringsmodell art.annanav
skapakankultursystemjämlikaobjektivt orätt-dennaturligtvismodellprocessuella snävaingår att

flertaletgrundas på män-erfarenhetsberi- Detochglädje-kultur visa. attföreteelsen resonemangeten-
offentlig kulturverk-frånfaktisktdagniskorden enda avstårmänniskor.för alla iMenkande källa inte

förbristandedet berorOchsamhet. intresseintebildning.källan till
förskansningar,debarriärerna,kultur.kan Utan påvetenskapligabreda, inteEnligt detta synsätt som

räckeroffentliga Detdeomgärdar institutionerna.dvs. konstarterna.kultur,medliktydigtkultur bli
detgeografiska avståndet,detminskamänniskor närförmedel intefår ställetDessa attatti ses som

kulturin-utvidgaochbyggasociala består. Attifrågasätta.reflektera ochförstå omvärld, uppsin att
uppfattarlandet sånaivt,andra jagkännalära istitutionernaför kunnaOckså sig in somsättaatt

und-institutionspersonal och administratörerlängepåverkakunnaochlivssituation, sinmänniskors att
Varför kommerdilemmat:kulturpolitiskaflyr detdenkommerförhållandensådanaUnder iegen.

kulturpolitikenochkulturen Ofolk till A ivetenskapliga begreppetvärlden detkulturpolitiska inte
ochsociala barriärernaminska dedettahar attbreda. måsteteoretiska Dessvärredet attvaranära senare

betydelsekulturensmänniskoraktivtgenomslagskraft. orienterabegrepp någonnått större ominte
gäller detdetkunskapskälla. måHurmyndigheter]statliga än attochriksdag, varaStaten regering som

för-inbyggdamänniskorsberäkningenmedkulturpoli-deandemeningen itillägnat ihar sig ta egnainte
handlarFörnyelse tid. utsättningar.från Det1974.tiska målen tar

kulturpolitiskaoffentligaför detdem Centrumpolitikerna;mobiliserafrämst attatt geom
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dag smal och exklusivintresset i obalansenär mellan målinstitutions- och medel besvärandeen orätt-
kultur och bredare populärbetonad kulturnågot tänker konstarten film, folkbibliotekvis; närmasten

s.k.med toppupplevelser vänder och ned och de verksamhet. totaltRzns utifrånMensom treupp sett -
vardagen, tänker det göteborgska existerande kulturbudgetnärmast konstnårsaspektenär-

Kulturnattaevenemanget. utanförOch offentliga väl tillgodosedd.
sektorn det allt hastigare, färggrannväxer detta kanMot demokratiseringsaspel-ten ställas:upp, en
och extraordinär underhållningskultur, signerad bättre samhällsmiljö och kulturell jämlikhet.
Hollywood. Borde den bannlysas folkligaDe Demokratiseringeninte kulturlivet har slett ytterstav
föreställningarna fick det utlo långsamt.inte harProcessen utdrageni tid ochutrymme varitsom

fritidenDen aktiva och skapande verksam- mentalt Myndigheternavats. har föga bekymratpassiv.
heten har dag överlåtits till föri för den enskilda människan,organisationerna frånsig utgittutan en
folkbildning främst friaden marknaden: de utbildningssystemet ochautomation viamen geogra-en
kommersiella krafterna. medförtDetta har de fisk spridning kulturinstitutionernas produkter.att av
fria och frivilliga medorganisationerna, Genom höja kunskapsmängdensina små samiället skul-iatt
ekonomiska för kamp de följden bliojämn livligare kulturintrese.sist- Inommotresurser en ett
nämndas bristande ideella ekono utbildningsområdetintresse dessoch högrestora nivåermen antog
miska Kultur och bildning tenderar länge förutom de klassiska natuvetenskap-resurser. att attman
ytterligare förskansas bakom medan liga kundegenuint nyhumanhtiskt bild-ämnenamurar, ett mer
mänskliga behov skratta, och lekagråta och litteraturideal ökad kunskapnings- ochatt- sessom
eller utanför till vinstgivande kultur- intellektuellgörs stimulans. Vid sidan detta,scen en- om
industri. Politikerna det styrbara samhället verkar grundskolenivå,i förmodades skapand: verksam-en
ha avsvurit sig hetsitt musik, slöjdteclning,inom sång,ämnenansvar. som

obalansenDessutom det kulturpolitiska ochär inom gymnastik ha effek elever-etc. en gynnsam
området samhälleligaDet stödet till kulturverk- emotionella liv. Utbildning atityder tilländrarstor. nas
samhet, inkluderande folkbildning, de flesta kultur,går troddei man.

fall till de etablerade institutionerna: bibliotek För att kunna förverkliga de samiälletav upp
arkiv, konserthus, konsthallar ställda kulturpolitiska målen krävs pnktikenteatrar,museer, samt i en

till utbildningsinstanser för professionella konstutö- omdefiniering nuvarande kulturbegrcpp och deav
Till och med den estetiska föreställningarinom ligger bakom demo-detta.utövningen Detvare. som

råder tillstånd; konstnärligt arbete kratiskaojämnt visst samhället behöver kulturbegreppett är ett som
ädlare inbördesDen rangordningen ochän de människornas livsbetingelserannat. mångamotsvarar

indirekta stöd denna upphov till och behov skapande verksamhet.statens sådan för-E1mot-av ger av en
relation folkbildningen,tillI förmed-sättningar. ändring måldefinition kommeri såväl kva-attav

lingen kultur till allmänheten och mellan litativa kvantitativa följder. Hur ochvarför börav som
offentligt stöd till respektive småkommuner detta skestor- är
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godkändaktivitet ochhauttryck,för konstnärliga sinalla former inom vissa rättenOm attutan att
del-verkan kreativt ochlegitimerad,den statli-likvärdigabetraktasområden, inom ettavsom ensom

gemenskap.kollektivskapande,kulturelltmultime-verksamhet,kommunala sektorns it.ex.ga
foto, film, cirkus,industriell design,dia video, revy,

bra bitrock haroch nått vägen.jazz etc. enman i framtidenKulturpolitik
inräknarområdet ochutvidgarytterligareOm man

metaforer, harochhjälp historien,slöjd, Medkultur; några jagaktiviteterandra t.ex. avtyper somav
kulturpolitiken.den nutidabildtecknatfolkdans, gammeldansträdgårdsodling,hantverk, en av

elit-folkstor-liten, snäv-bred,Utifrånde kultur-avståndet mellankrympthar två motsatsparenetc., man
perspektivuppifrån-nedifrån försöktharförkla-kan ochoch jagtraditionerna amatörenännu gemera

värdesystem ochkolliderandemed konstutövaren, visionerjämbördig såinte sam-omras, om
samhället alltidMåhändahällsförändringar.värdlika mycket ikulturellt avseende äråtminstone i

ochförändringstaktenomdefiniering rörelse, ojämn,kan denna är trögdenne. I settstort menavsom
värde-folkets idéer,det gällersärskiltkvalitetensänkningupplevasbegrepp när normer,avavensom

Syftet haraktivitetsmönster.ochprakti- varitklassiska konstarterna.kulturen, de Men i ringar att
fram omedelbartlyfta detsöka och ingårprofessionella konstarten iden inteken förändras påinte som

kulturetablissemangetsochutredningsansvarigasplats deformer uttryckochsätt än tarattannat nya
kunnagäller begripa ochmedvetande.kulturpolitiska Detoffentliga sektorn. Denden attinom se

skiften, och till-livets allamänniskor vardag,basen sin ibreddas. i ta
kulturen.erfarenheter ochderas synvara
frånkulturpolitiska aktörernaHittills har debreddningen anti-kvalitet skaparorderVad gäller -mer-

framåt. stället harblickatfram till dagken Ikonstutöför de yrkesskickligafördelaktiga villkor intei -
förförflutna dagensde detkvantita-kulturbegreppet och denbredaDet använt sam-som normvarna.

hierarkibefästes rådande ochbarahälle.sannoliktblir Påkulturaktiviteten såutökade soci- sätttivt enen
Kanske kan dagenssociala värdena.de moraliska ochderasprofessionella ochför de artisternagaranti

isber-undertill slutmakthavarespeciella nischhålla kvar insemöjligheter sin toppensig inom attatt
folkliga före-demed liggerkultur K]halvtom salong.tycks gömtalternativet stortgetenvara

specifika formerrikedomställningarna med sin av
uttryck.breddningen ochinnebärordetVad gäller kvantitativ -

fråga. Vilkentill kulturutredningenssamhället.del kulturen, Numänniskorfler återitaratt av
sekletbörjan detroll kulturenkonstnärsproffs längre harbehöver iantal ilitet ettinteEtt avnyaav

kravsamhälle och vilkapräglathumanistiska värdenspeladansa, ochsalongen;ensamma sjungaiagera
för kul-kulturpolitiken.ställer detta Principenliten publik.för lika Someller måla, läsa mot-enen

officiellfinns tradi-dettyckstillfälle Ochalla tur i teorinkan attprestation att enstaten varaagera.ge
det denbevara.värd stödja ochestrad, Men ibetydelsenmed tionstå attagera inte i attatt en
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praktiska verkligheten förekommer skilj- förändring idé-Svar: Genom nuvarandetvåminst en av
aktiga traditioner. Mellan dem maktför- föreställningar begreppoch det kulturpolitis-existerar inomett
hållande motsvarande det förekommer ka området; legitimera alla kulturformerinom att sorterssom
de politiska huvudgrupperingarna samhället. innebär sikt deltagandeökat kulturlivet.i Detiett

också nödvändigt med rejäl minskningär stat-en av
FrágccVilken roll spelar kulturen de etablerade kul- kommunaloch och byråkrati. Kultur-styrning

verksamhet början seklet inflytandeturinstitutionernas ochi pengarpappertjänstemännens överav
reduceras.måste

Lika liten dag. uppifrån-kom-Svar: s.k.Dennaisom
mande kultur lockar framtida samhälle Tolkning ligger offentligdag kulturpolitik trädai Iinte iett- -
fler nutida intellektuellt skikt akademiker eller sakta Kulturenned.än ett är väg att monterasav -
och konstutövare, professionella ledan- konstarterna, också farozonen. Mentjänstemän, artisterna iär-
de politiker och människor med highbrovW-atti- rätteligen borde kulturtjänstemännen, deras arbets-en
tyd. uppgifter tillämpningenoch dem det. Jagav vara

frånskainte tjänstemännenatt sorteras utmenar
Tolkning oreflekterat myndigheternasAtt kultur- kultursektorn, deras roll betydelse ska baraochta
begrepp för detsamma negligera ändra innehåll färdriktning. framståroch nulägetgivet är Iattsom
åtskilliga människors delkulturella livssitua- de kulturella vakthundar, vilka till varje prisegen som

och den kultur skapats och brukas upprätthåller borgerlig hegemoni.tion I sin posititionsom av av en
dem själva. fungerarkulturen för-Den de obefogadinnehar också makt. De tjänsteut-egna som en avger
nuftsmässig referensram faktum förklarar låtanden, anslagsâskan-har utbredd delegationett som-
varför aristokratins, och det borgerska-högre den, bidragsgivning och kan enskilda konstutöva-senare ge

sällskapsinstitutioner känns främmande konsultuppdrag.ochpets, re
för vardagsmänniskan. alltsåDet stället ska särskilda kompetensIinte givetär tjänstemännensovana

kultur betyder kultur. kan lika plockas framDen och användas bättre. besitterDekatt gärna en
mellan konstenioch livet,. mängd kspecialkunskapbefinna gränslandet inom olika estetiska ochsig i

mellan den rituella kulten eller de ceremoniella fest- förvetenskapliga discipliner, lämpligademgörsom
frihetenligheterna och föruttryck de pedagogisk verksamhet. Med kollegor inomsinaatt ge en

konstnärliga former finns det verkliga livet, infor-närliggande tjänstesektor fritid, skola, social,isom
strålkastare, skådespelare och konsument försökaska de barriärer,mation,utan utan utanarena, rasera

publik. skydda dem. pedagoger, informatörer,Detinte är
analytikeroch kultursystemetanimatörer som

ska kulturpolitiken struktur, aktörsroll,Fråga Hur behöver. pappersvändare, pengatilldelare ochInte
begrepp innehåll utformasoch programmakare eller kulturprogramarrangörer av

kulturfestivaler.och gigantiska sysslorsistnämnda
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folket sfär,kan återbördas till till denmed fördel Noter:-
kamp, liksomJill. diss Kulturernas1992Onsér-Franzén, Idär de tiden hörde hemma.gång ien kulturbegrepp. hållas Delsanvänderhär, Demåstetvå isär.jagfinnsoffentliga sektorn emellertiddenInom förkultur klassiskakonstarter detdet ordet stårsnäva som -samhälle präglat s.k.mycket huma-Igöra. bredaordet kulturgenomgående.Delsdetettatt inomav citeras som

sammanfattandebenämningetnologinbetyder kulturhelhetsper- ärnistiska värden människan i enettatt se- totala livssituation,vilket innebärmänniskas att enentillvaradet nödvändigt denspektiv blir att ta per-- uppfostran,utbildningfamiljebunden och yrkesposi-senareförvaltningsorganisation,finnssonal redan i specielltdelkulturellt beteende-och handlings-ensom tion ettger
studieförbund fackli-liksom och mönster.organisatörer inom

företag, dvs. de anställdakulturombud vid iga som kulturarvets ochvärde.Beckman,Svante.1992.OmZ väsenpåträffar livets alla skeenden.människor,sin itur ochkulturarv red. Anshelm.Artikel Modernisering Jonasi
praktiserades medväl beprövad pedagogikEn som

Estetik konstteori.DelPochat, ochGötz 1981.framgång fårtidigt l900-tal. Områdenaunder inte
folkhögskolor, studieorgani-heller begränsas även- Brödochskådespel.Furuhagen,Hans.1978.

förvuxenutbildning bör uppsökas kun-ochsationer
till Angeles ide-Ambjörnsson,Ronny.1986.FrånAten Loskan arbeta medskapsförmedling. Samtliga aktörer -

miljöer.historiskainformera, vägleda, förmed-verksamhet:pedagogisk
människor deras lokala miljö: arbets-iorientera diss. Kulturkampochklass-Richardson,Gunnar.1963

grannskapsföreningar,föreningslivet, kamp.platser och i
Allasamfund politiskagillen, religiösa och partier.

kulturpolitik. sou 1972:66.Nyålder, förmåga undra ochmänniskor, har attoavsett
förundras till fortsatt sökandeoch kan diss. Statsstöddasamhällskritiker.Bennich-Björkman,animeras Li 1991

finna modern formefter kunskap. gällerDet att en införGränslöskultur Nationalarvet denpostmodernaför levandedet bildningsintresse gång varitsom en- utmaningen.
vitalt.och

Svante.Beckman, 1992:Se10. not

förändring.Kulturell ochHanssén,Börje.1973.ll. perrnanens
Artikel NordNytt.i

Jill. Kulturemaskamp, 41.12.Onsér-Franzén, 1992 s.

intellektuell.kollektivEn13.Gramsci,Antonio. 1967.

kulturpolitik. SOU 1972:66.14.Ny

Ågren, mfl. Kulturaktivitet staden.Lars 1973.15. i

Michail. Rabelaisochskrattetshistoria.Bachtin, 1991.16.
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påbidrag ska viska läsa detta Vad väntarvillOm jag jagingenatt
statistikbarnkultur eller barnte- forskning ochtiteln. Merabarn Någotisätta om

svårighetentänkandet ochskri- kortsiktigaflerkan läsare Detkanske. Jag jag attnågra seater om
förefal-samhällslivmänskligtlångsiktigaprovoka-barnfientliga. Dels detpolitiker imönsterärärattver

Menadeförändring.det hotetför lerochdels det de något störstasårar just tän- mottivt, gör varasom
kulturpolitiskadeenda ord vadpolitikerdock iker dessa Det sägsär ettsant att somavgrupper.

omedelbarmedpraktisktdettatidskrävande målen, lärdebarnkulturfientliga. det viDetta utär mest
medelfick trafiken läggasStädermyck- verkan.utesluterarbete, politiker,och rivas, om,att varavuxna

frigöra mänskligaför skapande skullebarnensmed bam.framför allt konst och umgänge resur-et,
med bristdet harskerord vad DettaVäldigt inteinteviett menser.avoss vuxna menarav

kunskapkulturviktigatalar det göra.ivi attsägernär att satsaom
för bereddabarn. vårVi avståinteär tumatt en av

förståså svårtbakvändaför Varför det uppenbaramakt barn. ärtid och Den attnågotegen
lärt hur egentligen behöver.effekten uppfostran denna Vad barnviär att ossav

känsligaste,debarnensjälvklara delärtför alla det det Detbarn betyder Några smålite i ärviär attoss.-
dekultur,språk ochpåverkbaravillochrevancherathar intevi mest mottagarna avosssom vuxna,ossav

stimulansoch hartillmindreplats tilllämna avgjortinnågonvår mest nyttaän mesttar avenannan,
för detuttryck Omoch kommerskulle plåga vimänniska.rebellisk Det svårt störst menargeossung
spädbamsforskningenden modernaskulledetfria och skapandemed verkligt vi attatt anserunga,

förbannad diktmanipulation ochochbegränsningar intevåra är utanpåminna ger ossupp-egnaoss om
skulleutveckling,människanskunskaper vioffringar. omnya

det.omfördelaför Men intevi görin att resurserna
avvikandeEn röst

a°dr0rochväcka deunder dessa Enhar försöktJag a°r röstatt
intrycklängre Ingengoda imeddethör åldrarna till har De intekällor, Jag viss- görgjort argumentensom

elkrbarn. het omdessa betyder förbarns suveränitet tvivlar vad detmed visshetenom deras Sverige på ett en
skapandekonstnärligtochdelta kreativtreceptetdefatt klämstorslagenhet tonåring iJag pa attatttror att

Ända kulturposidan svenskden praktiskablandning uttryckerlagomkreativitet,locka fram sin avavegen en
ungdomarnasochavståndstagande barnensfrånMed litikoch stränghet.lek, kravlivsfönjusning rättmätiga ett

bar-kulturlivetshandlaralla verklighet...tillfredsställande framtid föroch Ytterst integrationiönskan rikenom
barnendemokratibegreppet,vardagderasföräldrarelever klass 8i att geomsamt omnens

varken stärkadem kanochungdomarna Utanrösten
Waldorfskolafröken -93En majii utveckla demokratinellersamhällsgemenskapenen

Arbetet 1993Aldo Iskra, 108,
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Vilken roll vill vi kulturen ska spela intelligens saknasDet hos maktha-att mätt. är inte som
Vill skapandeha människor Om inlevelseförmåga.KONSTEN Nedskärningarvi barn-vare, men
skulle jordmånen, grunden för rebellisk fantasilöstområdet dessutomutgöra är vittnaren men om

KANHÃNDAmedborgare VALDE VI bristBORT rationellt tänkande.stor
industrialiseringDEN behövde punkt-Vår gången

liga, lojala, rigida människor och konsumtions- och En röstpoets
fritidssektorn skulle hand drömmar och hob the earth shall surely beI complete him herta om toswear or

Ärbies. dagsdet tänka människa who shall he complete The earth jagged andremainsatt en ny som
bryter industriarbete och det brokenonly himinte her who jagged brokenremainsutansamman to or or

regelbundna arbetet. människa kan mel-En som
Walt Whitmanlan livssituationer och hålla intaktmånga Hursig

sådan människa kommer hon ifrånut Varser en
fleraNågon mellan plan och Makteninitiativ, sig vi inte vill lämna till vårarör barntarsom som

har värld hon kan uttrycka. kan inkompetensMan Vuxen och inskränkthet förinre hotären som ett
undra, kommer alla ängsliga osjälvständiga de växande släkten och vilja fostramän- vi säger värnavar oss
niskor ifrån Varför försvinner nyfikenhetbarnets fredtill frihet.och makt perspektivEn hotarutan

forskarinstinktexpansion, och kreativitet all utveckling, makt barnperspektiv steril.ärutanen
Spegelbilden förkrympta civilisationvår viär attav

Vi vill fattainte barnen till underlydande och anpassadeatt: gör våra tjä-
slår lärBarn slå. medan deras hjärnors kapacitet fantasivi sig ochsom nare,

Barn respekt lär respekt. skulle kunna lärare. inkompetensvi visar sig visa Vårvårasom styrvara
förBarn maktmissbruk brukar makten deras fantasi. kan skyddaDet dem, låtautsätts vi göra ärsom att

likadant. dem leva självrespekt med all kompetens tilli vår
fårBarn skapande blir skapande. förfogande. Skolning och utveckling dagenssom vara av unga

medborgare sköter uselt fantasilöst,och med allvi
vilketJa, samhälle vill ha har, betoningBarnen det materiella.vi i Vipå minns vårastort sett, vuxna

födseln;utgångsläge vid bli rikt utrustade förhoppningarsvikna barn. Ville glömmaViatt intesamma som
människor. de förstående och deFörutsatt oförrätter och den maktlöshet kände inför oför-möteratt en
respektfull kärlek från ståendevuxenvärldVisin omgivning. vistassom
med barnen forskaroch barns behov fun- det tänkai måste Finns kulturpolitisktingen vågarsom
dera varför politiker dessaväsentli- för alla barnöver in Sverigevägrar visionärt ita

Ärbasfakta barns utveckling och behov. All fördelningspolitiken bara historisk kvarle-ga om en
forskning det får tidigt Industrisamhällets förändringva kräver kun-är överens vi i iattom oss ny
livet det avgörande för människas utveckling. skap. ska förHur det kvalitativaär vi rustaen storaoss
Ändå de kulturbehov framtidentill Ekonomerprioriterar vi och cheferi språnget gärvuxnas pengar
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fantasi, anlag blirkurser mod, samarbete och människorprioriterar vissagör toppresteran-attsomsom
forskning eller konst.kreativitet. Skolan den nedrustas och de idrott, Heltinom avgö-ut, t.ex.som ser

får hem ochunderstimulerar människor, sko- rande det stöd individenärstora avgrupper unga som
pedagogikprofessornlan bjuder för lite stimulans helt enkelt. skola, Bloom.hopp och Benjaminmenar

matematikforskare,skolan. Och studerade konsertpianister,engagerade bryr HanFör sig omvuxna
neurologiforskareupplever skulptörer, tennisspelare ochavskyr miljön, vill dit deinte igen,vuxna

Resul-jämför Developing peoplehela skolan de med arbetsli- Talent -55.Youngintortyr,som om
högvisade bl.a. han hon kan uppnåintevet. taten att en

förKonstutbildningen oftast helt främmande intensivprestationsnivåär utan uppmun-process av
kommerstöd, utbildning ochbarnen och ungdomarnas livssituation. Politiker och övning. Härtran,
förstraffas för ska- knockoutcitat fick detarkitekter borde de dåliga miljöer de ögonästa att svartiasom

förvarar Efter fyrtio forskning kringbo där. Samhället bar- årstvingas mig: intensivattpat nengenom
ochderas lärare kompletta idiotmiljöer, och inlärning skolan, bådeoch StaternaFörenta ii iinen

fram följande grundläg-med barnen utlandet, har kommit tillhoppas det ska hända musisktnågot i jag
läraframtiden efter skoltiden gande slutsats: människa världenha konserverats under Kan sigiatt en

defula speciellt, kan alla lära dettalokaler med dåligt ljus, hopplös akustik, och något sigi nästan om
lämpligaJämför förses meimed korridorer asfalterade med under hela utbildningstidhjärnor. sinsom

undantagförutsättningar förbyggidéer finns, framtidens kontor inlärning. Bloomde moderna görsom
forsk-förträffpunkter, självständighet med allvarliga handikapp. Bloomsmed landskap, 2-3 %öppna

alla eleverförenklar ningsresultatoch datorer 95 %åtminstonerutiner. visar att avsom
riktskulle med inlärning bli mycket pre-gynnsam

processtänkmde, höjerinlärning,sterande. StegvisEn röst:
konentionellayrkesidentitet byggs lojalitet; med deMänniskor kring 85prestationerna motvars

heder,hierarki och omutbarhet uppträda inlärningsmetoderna.förväntas som
teaterektionmarknad politiker börjar tala kommer tänka denköpmän får Jag jagVipä atten som

utanförbevittnadei skola Kapstadenigrundskoleelever kunder och skolorom augustisom som resurs- en
speladebara där skådespelerskan zulu och xhesaenheter. språket skymmer.DetDet år påinte ärär som

skrivahybriden bakom hybrider och lärde eleverna 15den moraliska Moraliska 30 minuterteater att
ndiostation,beskriver Jacobs engelska ord, samarbeta, lekaJane monster.som nya agera,

skriva Samtidigt lågoch nyheter. klassrum-prata
Rosenberg,ModernaTider,Göran 3693. bredvid hel klass still:nr Gåringar sinaövermet en

bänkar, elev med käpp.bevakade Den lärarenenav
eleverna fickbortrest kurs ochbli begåvad helstKan helst hur iite sigröravem som som var

förfärligadet den och den glädjan- under hela dagen.Ja, sanningenär
Återigenmedfödda skoklassemade, den ökar antalet eleverkosta. Detmåste i iinteärsom
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mångfaldsamhälle till klara världensdras ned, dettaantalet skolorna måste vårtochSverige i attvuxna
skapsyke tillåtas uttrycka helakunskap skolområ- Hurall forskning ochrakt sig.inregår attmot

kaos och des-låta allt underkraven kostar. detta sketolkningsbar ochdet. Forskning iär attutan
rörel-måleri, musik, ord, dikt ochBlooms forsk- truktivitetallas kreativitet.Politikerna vill ha Iinte teater,

uttryckas kan uttrycka ochperspek- världen kanområde hisnandekunskapens jagpåning seger - -
mellansjälv. Dialogenmycket återskapa världenväckt deochhar migHurtiv. uppmuntrat genomman

du ska-det och duet andredetta allt detframstående, vad Denoch når ijaginre ärsäger somoss om
andra till pandet.vrakgods dömermänskliga varavi att

filosofen, Donaldska: Buberdagis Martinvilka andra PåOch vara
målaren,husdoktorn, Pablovikti-direktiv de Picasso,talar WinnocottUtredningen i sina attom

Bausch dansläraren,Schnittke pianoläraren,uppgifterna sker skolan,kulturpolitiska Pinai vi vetgaste
för livJoakim Thåström pedagogen.mindre klasser, Passioneneleverna skulle behöva:alltså vad är

fröknarna loss ochmålet. snälla behöver kommautbildningen, enskild undervisning Dei osv.process
för hindra barn.Vad själva skapaantalet barn skolklasserna KonstenIstället ökar sinainteivi attetc.

förmåga individ besittning.har denna Denbecksvartdetta icynism.är än att taannat en
enlighet med starka driv-utvecklar subjektet inrei

reflektera chansenkrafter. själv skapa ochAttEn är attröst
låta de tala.område andra, ochmarknaden detlitar FörJag mittpåinte är sesom

fråndet funnitsbarakan någotinte intressejag sägaatt
barntearenstödja kritiskdet Det En röstprivata att vuxen

barnenstad bör erbjudaupplyst Målet för Malmöhar framsvenskbarnteaterunika vuxiti ettattgenom vara
erbju-kulturutbud det idrottsrörelsenlika rikhaltigtstöd ochkommunfrån stat som

Åtgärder specificerasder barn och ungdomar årmåste
sedanbarnteaterregissör 1967.Osten,Suzanne ekonomisktklaraför ochfinansiering Kanår anvisas

vägbyggan-renhållningen,liknande utbyggnader inom
borde det lyckasdet och avloppshanteringen ocksåoch möjligheter närHot

det gäller barnkulturenmänniska detlevaAtt sig in i är stora utoen annan
civili-inför, försöka byggapiska projekt stårvi att en

ordförande Malmökonst-GunnelCavalliBjörkman isjälv-kräverdär förmår det. Detsation vi göraatt hallsnämnd,Arbetet22 12-93.självrespekt förmågan uthärdaochkänsla, motsä-att
förintas.omvärldengelser i attutan

världen teaterfundamentalistisk människa Behöver barniEn ser
barnpubliken ochundersökthela tiden. Under harsjälv väljaoch 20och år jagtvingar sigvitt attsvart

förål-spelat för gjorde revoltinför mångfald den.människor och JagFrämmande minångesten mot en
60-talet. Klara,drad barnetindividen. Vill utveckla Ungahotar vårtvi teaternöversvämmaatt syn
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med barnperspektiv, drev diskussion En röstett en om
barns erfarenhet och upplevelse maktlöshet, Förskollåraren dold kapitalresurs; han lyckassin årav en om

formulerade också barnets till konst, tragedi. rädda bara enda barn från kriminalitet honharvi rätt ett
betalt hela litT friska bamen,de harDesitt som

Katharsis åldrar och har fast grund under fötterna behöversom
mycket barn behov konstHar gjorde barnen alltidVi mycket för. klararsmå Deinte så sigav en oroa oss
för med nyskriven komplex de illa alltid3åringar råkar det de samhälletpjäs årtext utom senare som

monologer, dialoger, relationer, tillbakablickar, klarar. de hamnar fängelsekommerAv 70 hiout- attsom
talade konflikter. följa flerabarn återfalla ochfrån narkomanvården siffranKan Demotiv, 80 %nivå- år

frågade behöverer, Och barn konst- återstående oftast30 människorjag % 20 %mig. ärresp.vuxna som
för gestalta och utveckla världssyn, barndomhaft hyfsatnärer sin sinaatt tryggen

lekar och bilder tankeexperiment barnGör far illa denJA. alkohoAv år störstaett att gruppensom
barnkulturen alls: stryk rubbetl listbam följda misshandelsbarn blirochflickorinte satsa av som

sexuellt utnyttjade och ocksåpojkar-Mer mer ser man
De andra blivitbarnen sexuellt utnyttjade våldtäkts-i pyromaner,na som

Knulla henne fittan brottsliganus Pissa och verksamheti i övrigmän-
frånRepliker skolbesök hos okto9-åringar iett

ber föräldrarna.har med1993.Barn billigaste brottsförebyggande skulleSveriges myndighetDesettsom porr
rädda förnedradeoch och Allt ligger obear- barnavårdscentralen socialsekreterareBVCär arga. vara - -

betat. klas- förskolaLärarens järngreppär öppenatt ta ettsvar om
frysa inne.sen,

kriminalinspektörHansSvensson, Göteborg,iförslag de behöver bearbeta,Mitt är sig.att ur FrystältetVattenfestivalen 1993.128hur arbetarMen medTeaterns improvisatio-vuxna
och berättelser. hjälper barnen skapa.De attner

Tillåter benämnandet. barnen lärOm Brottet språkärsig ettsamman-
hang, dialog; maktrelationer och uttrycka kriminalitet:Omstatus, att
känslor, hur blir de då känslor gjordesHerre anmälningar brott.1950 200 000sinaöver om

barn avskaffades bamaganVarje gjordes anmälningar1979 1990 brott1200 000ivet att om
Vad med de andra,Sverige. har fårPrognosen 300vi 2000 500gör inte 1årsäger viattsom

föräldrarintresserade och ändå ska till sko anmälningar.som
lan Föreställer finnsde de12 år Atti vi inteattoss

fylla,har slagsmål,arbetslösa föräldrar, misshan- barn den offergruppen.inte deVåra Av barnär största
del, utslagning och kriminella miljöer födssche- Stockholm kommer 30sitt %i i år någoniattsom

Ska fängelsemama och form före20 dras kriminalitet ålder.vi är 20vänta i in i årsproppa
fulla Andersson har kriminellaHans intervjuat unga



möjligheter I4IHot och

uttryck ochkonstnärligadynamiskabakgrund. märkteberätta l-lan prövaoch bett dem sin mestom
digVad världenuttrycka världen.förskoletid självaväl korn ihåg ide mycket sig i ärsin attsnart att

skapande.Kontinuerligtlågstadieperioden. råd-kunde Hanminnasintemen
fick skolanmed ochgjorde ärexpertisen attsvaret

trycket sko- för barnklarar Ur insatsergruppanpassad, iinte avom man
ställningför stärka kulturensLämpligaångestfylld kroppenperiod blilan kan denna så vägar attatt

barn och ungdomar:högstadiet blandmellanstadietförträngning.med Isvarar
brabarn hittakan dessa på:något attatt varavara

förkonstutbildning lärare,teoretiskpraktisktuffast.bäst i sämst,att -vara
tillmusikför konst,öronmärktabarnen Ghaza-slags kreativitet,Brott i etc.teater,är pengaren -

skolor,Hämnerskankastaskickliga iär sten.attremsan
förmån för barntillomfördelningalltidhon kommer iför känslor ochutloppsöker sina resurserav-

förskola, skola,verksamhet,ska kulturinstitutionernassamhälletalla medel.försöka med Det äratt som
professionellamednyskapande verksamhetmänskligochkreativitetha samexis-visionen egenom

för ledare,lärare barn ochtens.
professionell konst,medregelbundna möten-

pedagogik och barn-obligatorisk undervisningkulturpolitiken iförPrecisera statens ansvar -
skolor,konstskolor med praktikstatligafokusera vik- kulturlyfta fram deoch iväsentligtDet är att

ungdomsgårdar.förskolor, fritidshem ochuppgifterna.kulturpolitiskatigaste
yttrandefrihetsfrågan till gälla konst-Koppla att

kanför med barn.uttryck och Barnnärliga intesom
konstnärligt kansjälvauttrycka siginte görasig Litteratur

med full kapacitet.hörda Hjulstaprojektet,190,Krut, teaternr om
för femtio invandrarbarnungdomarbarnMålgruppen ismå t.o.m. gymna-

AlfabetaZweigbergck,HelenaBoken Osten,Ostenom vonstorartadeintensivbehandlas medbordesieskolan
förslag,1990installationer,dans,konstnärliga såsomsatsningar red Sparby,bamteater konst,Klara MonicaBokenUnga som-

alla samhälletsmedforskning dikt, måleri, teater, förlag,Gidlunds 1986





143Förnyelseoch kontinuitet

Lars Persson

frånAtt återerövra ögonbrynen frustrationens

manifestsumpmarker ett-



LarsPersson|44

företräde Resantryckas, den filmas zippfinnzire...avsedd VattumänDenna är äger startarintetext att
dansashöghastighetskamera,bokstäverna 171994.med i spira-

garanteradEkonomiskavillkorkänsliga hud, årtu-vällustigt betraktarens Lön in iler, bearbetar nästa
tillkommer.produktionsresurserscnde. ärligabara Frikostigabräntdoftar hastigheten gummii ettmen

ärli-inflarionsskyddade kronormiljardfjärde halvför alltid flödar denögonblick den Enin iinnan satsas
frän statligamedvetande Homo L7universielladimensionens gen

dödldödl PostmodernismenModernismen ärär
denÄntligen kontinuitetrumstidensupptäcktmöjligheter samladeframtiden Allahär Einsteinsär av -

nutidenförflutna,allt, detfjärde däralla dimensionenskallenda ögonblick. Vi åter njutai ett av -
ögonblicket harframtiden kan upplevasoch oåter-konstnärliga provokationer ochunderbaradessa i

mänsk-förförutsättningarna detförändratkalleligtsköte.tid bärskandaler i sittvarjesom ny
sådana bisakertänker dåliga livetönskar själva livetskall viKulturen intevi somvara som -
specialisering,Hjärnhalvornasatombombenloförutsägbart, likaljuvligt ochlika smärtsamt somsom

från tid,behändigt delatmiljoneremellanåt underbilligtnjutningsfullt, lika dekadent årtre rumsom
frånkonsttidfrån ochTråkigheten har högerförfinat, aldrig långtråkigt. vänster, senaremen
frånpolitikfrånmedvetandevetenskap,aldrig ska-revolution, lagomhetenaldrig universum,någongjort

användbartkänslor längrealdrig väl- itukonst, inte sättnågonpuritanismen ...är att tanågon ettstorpat
vetenskapsmändel konstnärer,världen.med Enlust och njutning

förmåga läsahaftmystiker har alltidbrännande ochförutsätter ärtusendetsdetMen att avmest
universielladel dettadenna dimensionLudens,den lekan-räddaekologiskaprojekt, varitHomo avatt en-

medvetandeutrotadhotadde människan inteännuen men-
utforskauppgiftKonstnärens gränserna,text ärPetersartf att

målardu-liktmedoch där Fontanasbehov hos snittmännis-Kreativiteten primärtär ett genomett
värld God konsttill iuttryck blir hon kenkomma till ärden hindraskan, springanöppnanär att en ny

liv.förändrardenrevolutionärförvisso bidra- den våraotillfredsställd och leds,jfrustrerad, meningenen -
orsaktill våldet ochintoleransen i samtiden. Får oss att betrakta omvärlden ett nytt sättgattgande se

första detuppleva detoch inne-gången ärvoresom -
trendmarkj.Realitybegreppet reg.börden VirginSökes: i

fjärdedenfram tillsökadc Siéclcñdennasällskapsrcsatill AttMedresenärerför Fin gränsen avoss
detföretaför därmåletdimensionen Attdrömmar ochfarhå-för hel kulturs vårmärkliga fixpunkt är resa.en

synfältet ochplötsligt vidgarnödvändigatiden känner den,själva verket snittetI ut somgor. somen resa ur
motsägelsefulla högreförenar tilldetMed tiden. pådimension Sverige 5 ettin i synesurannanen -

fördet kräver djärvhetblir lätt sak,plan.hand till icke-skrivandekonst-vänder första Det ingenVi ioss
frånhjärnhalvaklyftan delar högermusiker, koreobildkonstnärer; skulptörer, ärvänstersåsomnärer som

kultur.vid västerländskmycket djup ochsiker, tekniker,också iormanceartister ymena er, I
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skala mellanflytandeleverHybridkulturenfan-ochförena drömmenför allaLat gångså enenoss
kultur denochändannöjeunderhållning iiverkligheten.med enatasin

skerdäremellangränslandetandra. Någonstans i ett
kulturenspänningsfyllt Vågaroch möte.intressantÖvergångspro-Dimensionens4:e

nöjeslivet utmaningenoch anta
friHybriden KonstmuseumInstitution grupp,gram

galleri. organisatoKonsten ingaprivat accepterar
arbetsmiljömässigafackliga,hellerriskapå intedrömmar, gränser,Kulturpengarna satsas

mark-absolutoch denpolitiskaeller integårgörasmåstebara attprojektomöjliga -som
efterhand]förrännadsanpassa i

Återge dimensiosponsringsdebatten sinaframgång rättatillmaskinerieti är vägenGruset
omedelbartlåterKulturdepartementet sättadet obekvämaudda,obalansen, detlilladenDet är ner -

foajéer,allamässingsskyltarkonstnärskapet ikonsekventa etc.gnisslandet, det museersom upp
skattebeta-föreställning Sverigesdet icke-orenheten, Dennaframåt.för utvecklingen Leve sponsras av

Göteborgs Kommun.Huvudsponsorlare.allmäntuddadetmaskinerietestetiska, Görigruset
alla.kulturför utslätadtillgängligt istället åten

dödendrömmen,förälskelsen,Födelsen,
ordlösaupplevelser ärLivetsförbindelsenfarliga storaLänge denleve

för spridandetmedelkrisskrivnakraftur-ofta våldsamma DenutlöserHybridiseringar textens som
kris.intellektuellallmändelidéerSammanflödet iförändringar.laddningar och är enenavav

författare ochvetenskapsmän,Filosofer,sådantskriftliga kulturermuntliga och t.o.m.är ett exem-
sökajournalister kommersammanflöde med vägartvingaskulturens attelektroniskapel. attDen nya

kultur ocksåfinnsidéer.sprida Detkommer vårkultur iskriftdomineradevästerländska sina envår
formuleringen.exakta Denden sätterenergiutbrott.3 påvåldsammautlösa övertroatt

förändrardensvallning,känslorna ingeniinte
underliggandedeniställetlyssnavärldsbildhybridenLänge leve -

pulsenmagiskakulturpolitik, allaallmissfosterDetta rytmen,trotsarsom
videokonsten,bildkonsten,Varför skall dansen,skapelsevildvuxnafördelningsregler denna som

erkännandet Vadsöka det litterärafilmen,intellektuella kate-tidigarebeskrivas mimenlåterinte isig
dansföreställningtidningarnas ikarak-gäckandetillfällig eller recensioneribland ärså engorier, avär av

upplevelsentill självaförhållandedenför framtidenavbildaskanden intetär att ens -
obegränsadedetbärordlösa konstenDenallt iär nuet.

obegränsade utvidgandetdetuttrycketbildkonst,video, 19 sigmusik, 27 inomdans, l 83 8 18 -
möjliga.detlösbar kultur-föreställning. Enarkitektur 11 av

politisk ekvation

ll lAJ1Ii1
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med den dansade doktorsav Surrealisternas projekt förena fantasinVi spänning attväntar
partikelfysik,handlingen litteraturvetenskaplig återstårverklighetenoch drömmen medi en

avhandling form restaurangbesöks smak och slutföraännui attettav
luktupplevelserf ordlösa sifferlösa ekonö Kanske finns möjlig cyberspaceden och öppningen genom

mellan verklighetema.mi-disputationen byggd taktila upplevelser den utsuddar gränsernasom
Ändå hjälpmedel bara betraktadatorbearbetade rockvideon kulturutredning. dessatekniskaär attsom

föraning den mänskligastimulans, omsom en en
hjärnans oerhörda utvecklingsmöjligeter.Spräng begränsningar Hur mångarummets

bojorl konstnärer, psykotiska brassrökare,dimensionernasEngagera Lätsinnena, spräng ravepersoner,
eller bara vanligaden muntliga traditionen leva. civiliserade läs- dansare, Heliga Birgitta.Den nunnor

kunniga människan vill inskränka och drömmare har Virtual Realityinte iavgrän-gärna agerat
endadela funktionerna, däre- allvarligt sinnade konstnären denoch medan Den ärrummetsa upp

fritt ostraffat tekniken tillden stambundna människan kan träda denprimitiva mötes,mot som nya
tillomfatta därför märkehade byggt kropp till hela han läggasin univer- just ärut att att expert att

förskjutningar sinnevärlden[sesum. inom

Våga från sig itänka annorlunda våga infiltrera Frigörelsen Iönearbetet öppnar-
tänka annorlunda med dag möjlighet.När vågar intevi nöjer vi som enoss

fabrikslokal för för arbetagammal Spelplats lön kunna arbeta iställetAttuttjänt utan att atten som
frigörahela till livets föreställning. för lön. kulturensDetNär vision,gör stann äratt atten en

tänka blir lyftkranen, fäktaren den lekande skapande människanannorlunda och sinavågar sersom
århundra-eller brottaren möjligheter istället för kvävas underden betydelsebärande ele-svettiga att

kulturens tänka annorlun- dens moral ochNäri tjänst. vi vågar puritanism.ment
da Vikingarna dansprojekt till-spännandeingår i ett

fridansensmed avantgarde. 3kNär vågarvisammans 000
tänka annorlunda blir Tellemars direktsändi Hasse

spelar infiltrerat uppringandeRing vilsåning av av III
skådespelare framför relationspjäs. Fråganärsom en
bara slutföra arbete drömmaVarför kaninitiativet närtar ett omvem som man

resultatet lär Leonardo da haVinci gång sagten
det till slut drömmenändå detPolitiken gångna Kanske vikti-sysslar med sedan länge såär äratt

Och drömmar ochfrågor. efterförvåga sina visionerattga ge
Änfjärde förebådardimensionen politikens Ladensdöd drömmarenDen Leve LeveHomoi gången

form.dess nuvarande Fjärde dimensionensnärsynta
universella paroll lyder Allt genast-
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KulturarbetarfskallhaabsurdpolitikNoter garätt attsammaaven -
medarbetslösa alla andra självaverketItill hela världen, itukommunikation sättmanifestEnl ett att taär somvarsen

lönearbe-ochutmanandehållningtillkonstnärernasanarkistiskaförupptäcka omedelbarkur politisk,endapretentionär att en
alltid frågannödvändiga skapasochöverleverden konstensyfilis. Förparlamentarisk,agronomiskoch litterärartistisk, Det tet

emel-baraundervilka villkorochuppoffringarKonstnärenalltid alltidtrevligt, och godhjärtat,det har ärkan ärrätt, ärvara
dansare,skulptör,musikerellerskåde-lanät inkomstlös denlogiskt.starkt,djärvtoch men

ständigtarbetarmed konstkommerspelareälskvärd. sin intesjälvmycket intelogikApropå snartjagmig somanser
längrekonstnärTristanTzara att vara

liggertid förenligaaspekter högreenhetochförpassas 8 RumdömddennaKulturutredningDärmed är2 är att av en somsagtatt
utanfördenmänskligaperceptionsfönnáganEinsteinsför förgångnaoch omöjligauttrycks-till mediemuseetsarkiv just upp

efter fångatförklarar glimtartäckt hur konstnärergångmedel. annan
försynligverklighet I rumsti-inte är restensom avossur en

framtiden endahel-finns det förflutna, nutidenochdenoffentligt inymoralismensTänk3 njutapuritanismi enatt enav
kännaallt ögonblicketRumstids-medvetandehet.förbjudnafalukorv, få uttaladet iäkta njutningens attatt mest - -av

de kulturella daginnebär begränsas inegerboll,negerkyssaroch negerbröst, inte0rd gränserattatt av somscenen-
bara språkliga,etniska ocksådefeminister,medvackrariktiga sidavid sida existerar,intekommunister närmaste utanvisa

tidsuppfatt-de grundläggande rymddimensionernaochbrottareochnaknaLisebergskaniner, svettiga trestummapoeter,
uppmärksamma dethar ocksåC G Jungballerinor gjorttâspetsade ningen. oss

formdetkollektivaomedvetna tillgänglighankallar somenmer
upplevelse drömmarochlyder våra vii4Peters myter,t.ex. omav sammatext

baralär tolkadem.klippanför det möjliga vid denVar Utegårgränsen yttersta oss
hjärnbarkbergstoppen denPåden högsta I egen

förkänd tavlordärhanskar9 LucioFontanafinns sådan snittKanske det sinaFör ärinte någon mestgräns. att veta
dukenmedkniv.Medvetandetstillvarons konturer.mäste vi pröva yttersta genom

horisontlinje:DriFten okända, överskrida,detsigin iatt attge
ochRealitylanserades Hjärnkontoretdriften funda- 10 BegreppetVirgintill omöjliga;denhän detåt ärsig avatt synesge

Culte Chaosför lärande,skapande,mänsklig. grunden alltmentalt Den är
mänskligtväxande

Fjärdelanseradesll BegreppetLudens,den lekandemänniskan, hotad övergângsprogramMenHomo art. avenhon 1930-talet.Internationalensgrundare TrotskijLeodärute denutrotad,bevars.Det stårännu inte är som
och berudden, sigyttersta presenterar naturensom om en

osynliga detomöjligadet12Dansfrågar: finns möj-Och sedanstunds gräns göraär göranästa att attvarsamvaro. som
drömmar, koreoligt förverkligadansföreställningen AttRundkvist till[Peter vara innersta t.ex.i programmet menar

föreställ-grafen Lund,känd bl.a.den omskrivnaGöteborg GunVärldens hjärtanTak 1993.Pamiri våra genom-
Världens hjärtan, takenTak Pamir vara iningen i-

Göteborgsinnerstad 1993.5 rabulisten HillersbergCitat i augustiLarsav

fattas[Obs] för fotnot grundtextenPlatsangivelse denna7årtusende.Vadå demokrati iVi Vattumannensgår in i6
Ofta sammanhängandemed IblandFrustration.Friagrupper.

plattform för medmänniskorfonden dagGrunden L AMS-pengar minstaHomo7 ii utgörs en gruppgemensammasomav
frustrerade de gillar Vikingarna,arbetslösakulturarbetare [A-kasseersättningar, så intesk. är överpå attsomsatsas

kulturytt-ochLoketOlsson deskapatkan ArvingarnaBeredskapstjänster, utbildningar sinDeALU-tjänster, att egenome-
för ibland detha Friaöverflyttasfrån arbetsmarknadspolitiktill kulturända- någotdelbart någotring göra.att att grupper av
trendkänsliga marknadsanpassade kantänkaochskapelseArbetslösakonstnärerhar aldrigfunnits sigmâl. Detär mest manen
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fråndentänkandehjärnbarkenhar utvecklatsfinns baraföreställningar och samlev-perioder Vårt16 minne,vissa om sex-
ursprungligenföreställningar luktsinnet, alltsånad, perioder enbart successionrasism. minnet ärvissa nästan en avom

dofter.
Marshall Luhun,Media13 Mc

framburen StefanOstrowskivid 1:a17 Förstagången enav
Äckligt GöteborgKulturella säll- demonstration 1969.14Se imajt.ex. personersgruppersomnya

skap.
skrivkunnigakommerdock de18Det stårinte att somvara

för använder intellektuelladatorntrovärdigheten behåll utvecklingen.Vad dagensendaskrivna har15Den i ärtext som
medvetandetmeddelandet anslagstavlanICA-butiken till utvidga och Mandet handskrivna Knappast.Atti gränserna

ord,ochdessutom den barnsligaproducerarellermöjligtvisKonsum. iännu tronmera
detta mediet...på sätterövratatt man
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Så allt tedde förmycket och andra fåttFrågan besvara införtryggare sig tjugo år jag attsen. som
till ändlöst krigEtt utvärderingenEuropa. kulturpolitikpågår kunde, eftermitt i 1974 årssynes nu av

europeiskaDen osäker. formulerasDenintegrationen till rakt påstående:är min mening, ettsven- om
ska ekonomien usel. Etniska genomtänkt kulturpolitik blir det mycketär motsättningar utan- utan en
för skapar flerallt flyktingar.våra vid börjanIn- det sekletgränser upprätthållasvårt att ettav nya
vandrarna kommer till skapar detSverige samhälle präglat humanistiska värderingar.som oro, av
finns politiker drar växlar det. efterhandVart tycker framsyntaI hur 1974viär jag,som ser man,
väg kulturpolitiska mål yttrande-Omsorgenårs var. om

sedan stodFör den lilla staden frihetenår och decentraliseringen,tio Pécs vämandetjag i i männis-av
södra folkvandringar-Ungern kors kreativa aktivitet, och för kulturelltöverett intressetmuseum egen

historia betraktadeoch karta. bisarra eftersatta fortfarandeDe helt giltiga målsätt-ärmestnas en grupper
linjer korsade varandra, böjde formade krokar Bevarandet kulturarvet, betonandet denningar.av, av av
och emellanåt cirklar, betecknade skilda folk- konstnärliga fömyelsen och kulturutbjtet översom

till helt irrationella förflyttningar. och språkgränsema, viktigare dag.nations- är ännu igruppers synes
Naturligtvis de alls irrationella hade ligger möjligeninte Betoningama lite annorlundautanvar
bestämda fast glömda orsaker. Målet motverka kommersialismens negativaatt

Ibland har dragit till den där kar- verkningar denjag omdiskuteratmig minnes gången sortsvar en-
och undrat befinnerkanske lik- politisk vattendelare. Somliga morali-vi detitan, sågettom oss ettsom

nande skede historien kortBara tidsperspek- serande kommersialismen,i andraett överav ettsom
världen Författarenstabil. John har beskäftigt kravtiv sig Berger statliga ingripanden, ytterligareter

kallat århundrade för främ-och andravårt möjligen god mycket idé.emigrationens Inaivsom en men
lingsskapets. farföräldrar skulleMina dag hela kulturlivet ber bliinte sina närtro att sponsratom av

de exotiken den svenska gatubilden. kommersialismen,såg läsögon näringslivet, undrar vadi vijagom
harSverige de sedan den egentligen taladetjugo år gått då.som nya om

kulturpolitiken formulerades hud- dag har ansvällningen elek-genomgått l TV-kanaler ochen av
örrisning troniskamått stridenstörre vi människorsän inser.ännuav gjort sjä-apparater om
Invandringen bara faktor, fast den fåribland lar och tid häftigare. Motverka informations-är dettaen
bära skulden för rad andra. eller desinfonnationsflöde kan Menvi inte. vien vet

bättre mediaspråket stycken1974än iatt stora
ÄrKulturpolitik det viktigt med sådan bestämmer bildOm själva och världen.våren av oss av

detta råder delade Somliga mediaspråk globaltmeningar. Detta 70talet skullepåäratt vimenar
marknadskrafterna bäst sköter både kulturen ha resultat detett internationella kapitaletsagtom av
och kulturpolitiken. detOm svenska grammatiken lik för-så ärstavar

Själv -behovet kultur- bannatjag made språk har förut-tvärtom US. Detta ändratatt inmenar enav
politik bara har under det decenniet. förvuxit den politiska debatten. Politikernasättningarnasenaste
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denföljaktligen konstenvärdfrämst måstemassmedia,framtoningen iberoende namnet somi seär av
skäletdetdenkälla måstecentrala AvÅtskilliga harde är. ettohändahändelser inteTV. är somom

livsvillkor,drägligaberedasantal konstnärermoraloviktigt, atteller trotsviktigtVaddär.speglats ärsom
bruttonationalprodukten. Avökardedetta mediumsgradhög intebestämsomoral, sammaeller i av

nyliberalaibland höråsiktdenskäl kan iestetik.osynliga som man
självborde bärakonsten avvisas.kretsar sigestetik.heltosynligfaktiskt visst attDen -är en -men

kankonst.konst KonstkallasAllt intefinns ärocksådetdå viktigt varaDet sig somatt gram-en annanter
Stridenfinnas.deneller Menförrnodli- bättre måstebekräfta detestetik. sämre.Attmatik, omärannanen

hela tidenkvalitetdess pågå.uppgifter. den och måsteväsentligastekulturpolitikensgen en av

allaefterfrågas områ-Kreativitetsmula. Under något1970-ändrats ärharBetoningarna somen
mänskliganäringslivet. Denden,respekti-finkultur inomminstintedebatttalet ägde trist omrumen

nyskapande,förvillkorenochfantasin, intresserarbehandladesför de Konstenkultur många. somve
kretsar.alltkulturenochdistributionsproblem, störreden ettvarom

oviktigt lär männis-välment Det viliknande inteDet ärför attde ossmer omsätt.många ett var
konstskapandetochförmåga.skapande Konstkansskadligt.men
för människanslaboratoriumkankon-ifrågasätterdet1990talet sortsingenPå är enses somsom

konstnärligakunskap.till Denlikakonsumerasdengrund inom vägar processeninte -nyattsten av
förmåganförmåganoch inresamhälle söker röst, attframsteg. väntafolket. Vårt attDet enär ett

dennaidétorkatomhet ochuthärda ingår idengällerdetkunskap, ochbehöver egen-när yttre -ny
laboratorieverksamhet.domligaVetenskapenkällor.verkligheten saknas inte ger oss

tillAnsökningarnakonstnärer.fler villAlltinformationsflödetkunskap, är närmast enormt. varany
utbildningarestetiskaandrakonsthögskolorna ochkunskapengällerdettilldetliggerSämre när om

förkömänniskorfler står idrömmar. någonsin, attfantasier,hemliga är änvåravåra ungavårt inre,
berordetSomligaspråk.konstensden läraiblandunika attde sig menarKonsten vägarna,är en av

räckerdetarbetslösheten, intedel jagkunskap. på atttill denna Den trorenda är ett menvägen, en av
det.hellervillförklaring.kan Jag ironisera överbok intefolks självt. Ommedvetande intesig somenom

hälsotecken.detuppskattas Jagmusikstyckeläsas alla eller ettinte somserett avav
meddet har genuintmindre Jag göraperspektivetdet ettfåtal spelar attatttrorän ett urmer

skaparlivsområdentillsökabehov vär-delar sigändåkonstverkenenskildaroll. attutgör somDe avenav
frihetbehovlivet,ochden genuintskulle kvä-det mening ikretslopp, ett avkreativ ett som omprocess,

för kul-värdighet.mänskligoch Detta någotförföljder äroch mångaskulle ennegativastoravas
beakta.turpolitikkonst.deldeflerlångtmänniskor, attän tar avsom

till dessakonst-sökerungdomarAlla de sigkreativamänniskansrenodlingKonsten somär aven
Utbildningenkonstnärer.blirutbildningarkulturpolitik ärintefantasi. Enoch hennesförmåga av
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för den skull bortkastad. själva verketl blivandeinte tekniker,De skolbinken,är sitteren som nu
estetisk utbildning förmodligen utomordentlig mycket bredare insiktmåste människanen en om

förutgångspunkt vitaliteten yrkesom- och hennes behov,inom många de medvetna fan-måste göras orn
råden, och potential för samhälle tasilivet och konsten. blivande humanisterDestor ochetten ur

andra synvinklar.många konstnärer, klassrummet bredvid,sitter i måstesom
skaparförmågaKreativitet, och vitalitet mycket den teknik formari ett vetasam- mer om som oss

hälle viktigt lyxinvesteringDet eller deformerarär inte någonär att ge oss.
ganska antal människor kunskap konst- ensidigtDen nyttobetonade ochett stort positiustisktom

närligt skapande förmåganoch öka uttryck präglade utbildning hade genomslags-att att ge storsom en
det Konsthögskoloma och andraåt kraft förjaget. finnsestetis- tidmin Vårgeneration inteegna ärmer.

ka utbildningsinstitutioner spelar nyckelroll hedonistisk, ambivalent,i och bjuder stör-en en mer mer
kulturpolitik, och skäl. frestelser.jag, två tekniken, allaDen dessaelektronis-trorny av re nya
Dels för de utbildning konst och konst- ka vidunder, kan förfrämliga föri själva.att Menger oss oss

produktion, dels för de sysslar med pedago den kan också användas fruktbart förattmen sättett att
frågorgiska viktiga för hela samhället. öka självförståelseär och känslighet.vår vårsom

Alltså denmåste generation växersom nu upp
Elektroniken har revolutionerat samhället. dag harI med elektroniken slags modersmjjlkettsom

förmodligenmänniskor kunskapmånga chansen kunskap tekniken örbin-större sinsätta iunga att om
elektroniska media vad deras lärare har. delse med frågor etik ochän estetik skolanom ärom -

kan läsaUngar hur målar tavla verkligeninte område där kulturpolitiska reflexionervetsom ettman en
dataskärm. måsteen utrymme.

viktigare lärarnaDesto estetiskainom ämnenatt
skolorna fortbildas, de hinner ikapp. föri Kulturså Desto ungdomar viktig bara sko-att inteär inorn

viktigare broar slås mellan estetiska och lan. Tidigare till exempel,att ämnen generationer, min varegen
andra skolämnen. estetik kanEn osynlig präglade arbetsmoral det finnslängreintevara av en- som

kunnalframhålhssommanipulérande ochövertalande, delar den underlag för. ska arbeteti Hursom av
massmediavärld Estetiken, dvs. livets värde det finns fåvår största intenärsom omger oss. att
längtan efter skönhet och sinnliga upplevelser, kan Arbetslösheten marginaliserar ungdomar,många

medveten. dåGenast estetiken tillgöras invandrarungdomar. Arbetslösheten kangränsar inte minst
moral och etik. bli lång. Ekonomiska bidrag ochpassiviserar ger

demokrati,Vår överlevnaden humanistiska knappast frågan livets Ettmening.av svar om sam-
värderingar samhällsutveckling kan hällei dräneras instabilt. läramening Attären som som
komma underminera dem, beroende uttryck själv, identitetär vi sig ochatt åt sig sinatt att sinaav ge

medvetna de estetiska regler, dengör värderingar, kan skapa tyckerestetis- makt-så mångaoss om oro -
ka längtan, delar liv. havare.vårastyr storasom av
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här kulturpolitikenharMen viktigaste det. skulle förmodligenNågra kunnasina insat-göraen av stora
uppgifter. tycker illa kalla kultur förJag borde kulturpolitikensDet uppgift skapaattom attung- ser. vara

fritidssysselsättning.domar för fråga förDet och oväntadeinteär initiativ.utrymme nya
det. Kultur skapa livs-orienteraär sätt sig,ett attom

och detta uttryck själv, Kultur konst, historia, kulturarv, filosofi,mening, åt sig moralattgenom ge - -
konst. samhälles kitt. lokalasin situation i kulturen blirDen allt-är ett-

verkliga värdena livet förDe människor betydelsefull, strömlinjeformademångai demer mer
familj,kärlek, barn. bristen arbeteMen kulturfora, actionfilmernaär: vi TV,storaom gemensammar

arbetet språk får kommunice- och reklamen blir.ett attser som som oss
med värld urholkar själen. värde- de kulturinstitutionernaNyastörre Att storstädernaistorara en -

formuleras samhälle med hög får stöd naturligt,ringar måste och tänkeri här uppehål-är jagett inte
arbetslöshet. värderingar kan kanske baraDessa vid det. intresserad samverkanJagmig är mer av
uttryckas konst. verkarKonstnärer mellan dem de konsthögskolorna,genom stora teatrarna,som som -
ledare lokalplanet, arbetar bland och det lokala kulturlivet form friaregissörer museerna isom - av
de friaarbetslösa, drar enskilda konstnärer, amatörkultur,igång lärare.amatörtea-grupper som grupper,
terverksamhet allt detta långt värde samverkanDen mindre viktigär större är inteett isortensav-

vad de flesta fördag friaän inser. deDåårän tjugo sen. gav grupperna
Kulturpolitik oftahar tidigare betytt blodtransfusioner finnsåt Nuinstitutionerna. åter,att pytsa ut

statliga kommunalaeller medel till eller efter 80tal friskayuppieliv ochjag, etten annan menar av
tämligen byråkratisk kulturverksamhet. kan klipp, behovJag mycket kontaktytor mel-störreett av
föreställa helt kulturpolitik lan konstensmig och samhälletinstitutionersorts i övrigt.en annan en-

till formulerarexempel tankar livets Konsthögskolor och estetiska utbildningscentra börsom om
och modeller för till exempel det utbilda för verksamhetmening, också utanför institutioner-som ger

lokala näringslivet stödja kulturella för det Rinkeby eller Karesuando.initiativ må iatt ina vara-
ungdom.sin orts
kulturpolitikEn skapa Sedan har1974 blivit, detSverige brukar heta,anstränger sig attsom som

helt samarbeten mellan näringsliv kulturel-och mångkulturellt. helt finnsDet detinteärnya sant, men
Kulturpolitiker fungerarinstitutioner. invandrare och invandrargrupper.många Sammans-som som

idégivare, idéuppfångare, förbindelselänkar, bryg- mältningen deras kulturer och den svenska inne-av
Kulturpolitiker borde människor med bär påfrestningar. Kulturpolitiken har värnagor. vara att om
förståelse för vikten kreativadjup mål ibland motstridiga: befolk-två sigterav processer som ge nya

alla plan samhället. möjlighet komma till uttryckningsgrupperav att
Och de konstnärer också arbetslösa kulturensmånga område, och samtidigt stödja svensktärsom
kanske det uppgiftkan lära vad språk och svenskt kulturarv.stor att utse som en

kan till ungdomar arbete Allade duger till Den invandrarpolitikeninte gettoiseringutan på sinasom



I56 Agneta Pleijel

obeskrivligt olycklig. Rinkeby, för svenskar. moraliserar dettahåll skapat ochI nya Jag inte överär att
framhållas,svenskar det svenska faktum, det förtjänarexempel, såvälär att mot-ta ett som men som

håll vikt officiella retoriken. Kanske kundespråket total bristvara. andra denPånärmast motupp- enen
kulturpolitik främja värderingar gjordelever svenskarna ganska naturligtsig inte oväntat, mersom oss-

svenskarnahotade invandrarkultur starkare beredda de Iänär att sanrmgensav en som se nya-
tidningsvärlden rundradion detochden svenska. inom ärnamn:

kulturspänningar viktiga beakta för lite annorlunda.Dessa är att
finns stödja litteraturutgivning invandrarnaskulturpolitiken. mycket AttDet iutvinnaatt

före-språk förstås utmärkt,mellan kulturer, hävdar alla utredningar, Sverige jagimötet äregna menmen
ställer kulturpolitik mycket aktivtdet praktiken myckethur Mötena inte migi är att merser ur en

efterfråga till okon-med de andra invandrarna skulle kunna ochharMötetutvinns. uppmuntra- -
kulturornrâdetoftast fria Södertäljes ventionella och oväntadelokalplanet skett påvia mötengrupper.

ibland heltfria mellan gamla svenskarna och deOktober och dess nyli- deuppsättningteatergrupp nya -
förenkelt sådanaSide med skåde- beredaWest Story, möten.amatörer utrymmegen av som

såväl svenska invandrare, braspelare, är ettsom
språketenskilda konstnärer åstadkom- svenska kulturen, kulturarvet ochexempel. Ibland har Den är

betydelse,minskatitalienskan Wanda Vårsom Monaco något imit inte tvärtom.möten när som
för brist för historia bidrar tilldrog hel rad invandrarungdomar känsla svårig-vårin sin egenen upp

förra Under deBackantema heterna andra.Tensta vintern. årentisättning i möta senasteattav
detta.lyser helt med frånvaro har blivit allt medvetna DenMötet visin inomnästan sven-ommer

upptinkligaallakulturinstitutionerna ska ska identiteten har diskuteratsde iintestora om man-
fora.internationella dit, deträkna gästspel ochartisterav

mellan ochdettaska Sällan eller aldrig de Jag motsättninginte. ingen atttar stora teatrarna serman
behöverbruk. andra kulturerde invandrade skådespelarna Sverige. Sverigemånga inågon i värna omav

kulturStödet till svenskhar enda kommun där invandrare identitet. nårJag inte sin utsett somenen
ansvarigför tillexempel en utställning om 4 gäl-över våra gränser uselt.har alltid varit Inte minstsatts som

svensk skönlittera-ler det stödet tillSverige TV:s översättningpå något rapportering gör avmuseum.
värl-får till främmande språk. andesdem till dem, medan svenskar. Vårvi När ivi vi stämmaär tur

tillförlagstödgällasvenska, den undemärd detinvandrare, bryter måpåmöta ären somen som -
utomlands, stöd tillnyhetsuppläsare eller Aktuellt svensk litteraturRapport översättarei

från till språk, eller stöd till deförmodar detta majoritetsbe- svenska andra alltJag någotäratt som
utlandslektorerna.folkningen landet kunna tåla, det kunde svenskaintei anses magrare

detta har med kultu-bli Ibland tycker dock det kan kanskeMan intejag sägaär värt attprotester. att att
humanistiska värden präglat samhäl-påpeka det knappast råder kulturell jämlikhet rolli iatt ettrens av

det finns samband.offentliga kulturlivet mellan gamla svenskar ledet jaggöra, ettatt tror attmen
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förförutsättningkanskejämlikhetgloidentitet Dennakänna harska iOm vi ett envi varatt egenen
råddelängekonsensusdemokratiska ifaktiskt dendenmassmediasamhälle, grundarbalt sigså som

fönnögen-Inkomst ochområden.exportindustri, Sverigebara mångavårinte ärvår egenart som-
utbildnings-tyckt,borde, harhetspråk, litteratur avgöravi inteutsträckninghöglika vårvårtiutan

liggerdettabottenlivsmöjligheter.blir, och Iinternationaliserade män-konst.och viJu envår mer
försvara, särskiltfinns skäldetniskosyn närstärkadesto attvårmåste vi egenart. sommer

klassklyftorna ökar.dålig ochekonominnödvän-synpunkt liggerfrån denna ärlångtInte
förförsvaretmänniskosyndennaspråket hem- rivssvenska Utanstärka detdigheten attav

målenkulturpolitiskalättdemokratin Defärdigheten åttavikt videxempel läggatill imaplan ner. -att-
förbinderkanske niondeplusbarn barnför såväl svenska naturveten-vuxitsvenska ett somsom som

kulturfrågor harmedteknikskap övergripan-modersmål.med Inget så ettannat -ett somsegrerarupp
demokratin.handlarmål, och detdetid harspråkkunskaper. Påbristen jag omsenare

denochkunnaKultursvensk språkträ- mötafundera innerstärkommit attinteöver seatt om
redskap kommuniceraförmåga ochandre, hahem-för invandrarbarnenviktigare attän attning ännuär

utforskandedettaomvärlden, ochmedhävda jagetkunna iskall despråksundervisningen. sigHur ett av
kreativasysslarmed.all konst Dennavadspråketde är pro-inte äger somom

riktaredskapha är,säga attattatt manvemcess -
hansoch kunnatill den andrehumanistiska det ärpräglassamhälle väntaleverVi svari -ett avsom

fundament.demokratins Hurmedvetna ärlänge.värderingar Mångaså är processen ser urän om-
skallandning, ellerför samhällesekonomiska avgöranderelativaurholkas.de kanhur lätt Den ett man

anda.kanskeförändraskan snabbtvidjämlikhet sägavi varit vanasom
detallt dömahålleroch göraattattav

l4-Ol5314
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Hela människan
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dator harTill min ordhandlande jag ett program
simulerar jordens eller planetsnågonsom annan

utveckling. kan första fallalåta den bakterienMan |
det väldiga täcker jordytan och där Vilken roll kulturen humanistiskahari i vär-vatten ettner som av

dela och utvecklas. kan låta vulkan- den präglat samhälle besvarad redankanMansig, sägaärmutera man
meteoridnedfallutbrott eller landmassor för frågan. Kulturen det kittöppna i är gör att ettsom av

förstade kräldjuren kravla kan humanistiska samhälle huvudvärden präglatManpå. möj- överatt upp
ligen ändra de ekologiska förutsättningarna massmedia fyllthåller ihop. detta skrivsNäräven ärtaget

sniglarna utvecklar intelligens nynazistiskahäpnadsväckande hur rasistiska ochatt rapporterav om
förslavar girafferna.och bland ungdomen. Attvinner sympatisörergrupper

framutvecklingen kommit till rimligt del människor samhälle har kommitNär vårtiett en unga
civilisation kan hjälpa stenålderskultu- förkasta demokratiska den tankede värden ochmått attav man

informationssamhället. under grundläggandeoch då den människans rättigheterDåin i virer om som
här civilisationsprocessen kommer första handsjälvklartsmå varnings- något inte iärtrott oss se som
meddelanden fråga nederlagdatorskärrnen. kan vilseledd ungdom.Där Detstå äratt ettupp en om
sjukdomar förhärjar och stödja demokrati betraktat självklar iviattman uppmanas en som som
medicinen eller där kan utvecklingen bemärkelsen färdigerövrad. förskingrat deharVistå gåratt
långsamt och ska stödja vetenskapen. demokratiska oöverblickoaravärdena sidanNär å iatt man ena
alltför ideliga krig bryter blir ombedd byråkratiska där det personliga ärut att systern ansvaretman
stödja filosofin. meddelanden :log-dock verkli- osynliggjort och andra sidan ensidigt ochDe å i ettsom

för-får datorprogrammet matiskt marknadstänkande. bägge dessaIär när enögtstannaattgen en upp
meddelar livskvaliteten indivi-den aktuella civilisatio- vridna bilder samhället har människan ochiatt av

andraouthärdlig, ibland till och med helvetisk. den avidentifierats till aktör, vårdtagare ellerärnen
följerOch då den viktiga reducerande benämningar. Värden demokrati,uppmaningen: som

Stöd konsten och kulturen. jämlikhet, frihet människans grundläggandeoch rät-
levandebidrag till kulturutredningen sönderfaller tigheter ochDetta något mäste -återerövrasä-r som- .

frågan. första samhälletsdelar den delen dag. Kulturen och konstenItvåi varsin nivå göras varje ärav
tecknar främstabild hur övergripande medel för levandegöra människansjag jag atten av ser
kulturens roll försöker mångfald konstnärligtsamhället. den andra och okränkbara värde.I Varjei jag
diskutera hur arbetsvardagen och kan förän- skapande befästande männsko-handling ärut ettser av

fördras svenskakonstnärer dag. till ellervärdet. reducerande kulturenEtti en merav
mindre försumbar fritidssektomdel ingetärav

samhälletecken givitänannat ett ett som upp
försvaret för levande forma-demokrati i änannaten
listisk Med andra ord:mening.
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kulturen detUtan huvud tala lighetergår människa. Samhälletsinte över inom varjeatt taget som ryms
humanistiska värden präglat samhälle. uppgift härvidlag första hand skapamåste iettom av attvara

för kulturen utvecklas. harNågonatt sagt attrum
2 människas död bibliotek brinnerär när etten som

och kulturen beaktarKonsten och uttryck för till grunden allt förlorat. kanDettaärger ner man-
hela människan. vända och förstört biblioteksäga äratt ett som en

självklartDet människan människas död. oändligså Det mängd möjlighe-är i vissa givna äratt en
sammanhang kan betraktas under lönta- förlorade. människa ska kunnaFörgårtermer ter attsom som en

beslutsfattare, vârdbehövande, arbetssökande själv verklig hon ha språk. Detgöra sig måste ärgare, ett
det finns också radMen där språket, det sagda och det outsagda,situationer vietc. vien genom som

beakta hela människan, med all hennes blir levande. Viddenmåste och den kulturellamåttetmotsä-
gelsefullhet och ambivalens. ofta de mångfaldDet samhälle kanär situatio inom ettsom ryms man se

livet betraktar betydelseful- ordförråddet förhari vi uttrycka själva.viner som senare attsom som oss
Till det demokratiska samhällets viktigaste Med rikt ordförråd kan människan ochett växaupp

gift hör människan möjligheten utvecklas till mångsidigajust och komplexa individer,att iattge
uttrycka mångfald. människa fylldAtt takt ordförrådetmedsin blir mindre reducerasvarje är att

lång rad möjliga val och livsvägar det demo- också människan blir förkrymptoch och uttrycks-ärav en
kratiska samhällets lös.motor.

till hela människan.Konsten konsten språkDet baraMen ordlista.iär Kaninteärettser en man
och kulturen människan möjlighet formuleraorden finnssina intepröva meningatt ingetges av en
vägval. fritidssysselsättning.Konsten språk livet formaFör Kan har livetär ingen inte meningen

och västvärldens till demokrati syftande heller Samhällets och kulturpoliti-ingen mening.var en av
frihetsrörelser har folkbildningen och kulturen främstakens uppgift tillhandahålla ordlistanär att

till medvetandegjord människa. och den mångsidigvarit Det möjligt. kultur-vägen så Mengöraen som
samhälle reducerar kulturen till fri-menlös politiken får heller för skapainte väja mening.som atten en
tidssektor har också människans kulturpolitik förhållerEn helt neutralgivit ochsigtronupp som
skapande, utvecklande möjligheter och det demo själv förmår skapa med vad denpå villinte meningen
kratiska projektet. biblioteksnedläggning missförståttDen har uppgift. Alla ord harsin intesom egen
skett Sverige under för- värde. ordi Att ständigt tycks liggaår är inte irunt några iom senare samma var

hand föruttryck ekonomisk kris. innebärDen kan undvara de andrasta är inte viett atten mans mun
uttryck för andlig kris. orden.en

3
Kulturpolitiken bör syfta till befästa denjustatt
mångfald, den ambivalens och den tillgång till möj-



I62 Niklas Rådström

sträcker utanför defini-sigsätt egennyttanssom
tionsbegränsningar.

I
finns knappast yrkesgrupp kring vilken 2Det någon
frodas floradet sådan bisarra rykten kring fördelaralla konstnärskategorierInom sigsnart sagten som

konstnären. Möjligen det följandebara den med vil ellerEnvis. tvåär utövarnasotare procent san
ken fått förhållandevisbörjan seklet skrämde barn leva drägligt, del till och medi gott,man av som en

Åtta-tiobära och tyngande ryktesspridning konstnärliga yrkesutövande.större sitt prorenten mer
har med det egentliga arbetet. klarar personliga uppoffringar,inget göra sig strö-attsom genom

hade dock den fördelen framför konstnären arbeten eller yrkesverksamhet.Sotaren Nittiopartners pro-
fortfarande frim-han kapacitet yrkes- har kunnat, kan och kommersågs i sin inte inteatt centsom en

försörjakan gäller konstnären kunna konstnärligaDettautövning. inte intesäga sig singent attman
verksamhet utomordentligt sällan betraktas verksamhet.vars

yrkesutövning ofta nyckfullt. Kulturpolitikenoch då oerhört bör ha mål.tvåsom en
Till klena första förkanske konstnären möjligheten konsten ochDetåtminstonesin tröst är att ge
kan fögakonstatera han duger till skrämma kulturlandskapet blomma artrikt frittochsåatt att att
barn med. möjligt kulturpolitik ställ-En vågarinte tasom som

förhög tid såväl kulturpolitiken för för vad den vill stödja,Det vågarning inteär sätta ettsom som
konstnärerna själva framförkonstnärskapet kvalitetstänkande kommersiellt kvanti-att ettse som en
professionell yrkesverksamhet. för MångfaldenBondens känsla tetstänkande värd ochinte sittär namn.

kärlek till förringar föroch hans yrkesman- mångsidigheten den enda verkligainte garantinärnaturen
naskap, förmår förnyelsedet den hans och utveckling. Samhällen ensitvärt är sattom som ge som

kraft framför för-verksamhet och innehåll. liknar dighet mångfald funnitharPå många sig stegvissätt
konstnärens arbetssituation bondens: vandlade till förstenade skelettstrukturer, till såsist

sysslar med lika grundläggande urkalkade deKonstnären Det rrinstvittrat inteäratt samman.
Östeuropai mänskliga för.behov bondenKonstnären försersig sönderfallandedet bevissom ett. -

själv, liksom bonden, med arbetsuppgifter Samhället försäkra kultu-och ha modmåstesina sigatt om
till de blir mångfald.gjorda. vägvalKonstnären Varjeingen inget änäratt annat annatannan ser rens

dagligen höja målet för arbete bevis för förlust framtidstro.kort- samhälletsmåste sitt över av
siktiga lönsamhetskrav. håller liv försäkraoch andra måletKonstnären deDeti sigär att at:om
utvecklar tradition hela samhället, bortom yrkesverksamma konstnärerna lever under drägligaen som
ideologier och samhällsklasser, försäkrahar Liksom omständigheter. omöjligt målDet ärnytta ett attav.
bonden håller konstnären kulturlandskapet alla eller konstnärligtsigöppet, sättatt ett annatom

mångfacetterat.artrikt försörjaoch Liksom bonden berikar verksamma människor ska kunna sig sinp:
konstnären arbete hela samhället konst. det det hur deSomsitt jag tioärett procentengenom ser
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yrkesverksamma konstnärerna bedriver verk- entydigt kvalitetsstärkande.sin
samhet Hela den samlade konst-intresse. blirär Orättvisan mindre vid exempelvis konstför-som av
närskåren, de har möjlighet yrkes- säljningäven där konstnäreninte själv påläggsbetydande skat-attsom

utveckla konstnärsskap, beroendemässigt tekostnadersitt försäljningvidär verk, medansinaav av egna
och har de möjligheter yrkesverksamma konstköparen då han eventuelltnytta säljer vidare und-av
konstnärer har bedriva verksamhet. Under- kommer dessa kostnader.sin del denatt En stor svartaav
söker denna mindre kommer konstmarknaden skulle härmed förlora fotfästet.man attgrupp man
upptäcka yrkesgrupp konsekvent under- krontal skulle detta kostaär I statskassanförhållan-en som
betalad, skattemässigt starkt missgynnad och devisär lite. slagsDet stödi kräverär inte någonett som

helt utanför de trygghetssystemstår särskild administration.stort sett som
gäller det arbetslivet. upprörandeinom övriga Det Jag det ordning andrainte ärtror att en som

förhållandenamed för den svenska konstnärskåren arbetsmarknaden skulle oförstå-medgrupper se
ofrånkomligadet faktumet alla kanär inte ende eller betraktainteatt orättvisa.som en

försörja arbete, de kan försör-sig på sitt Systemet skulle upphäva, för-utan att intesom utan snarare
det under umbärandensig tvingas stärka marknadensgöra så ofrånkomliga inflytandeatt kul-stora

och betydande otrygghet.så turlivet.

3 4
betydelsefullEn och helt möjlig enda Kulturpolitikeni delväg samhälletmåsteatt ett isessom en av

slag förbättra förutsättningarna för konstnärerna helhet. Exempelvis deni sin totala kommersiellaär
införaSverige inkomstslag för förslumningverk- drabbat Stockholmsatt innerstadett nyttvore som

samhet knuten till den direkt konstnärliga under detär tiotalet föruttryck samhäl-årsom senaste ett
verksamheten och möjlighet för konstnärer lets uppgivenhet inför möjligheten skapaattge att en
slippa eller kvitta bort sociala kostnader och arbets- levande kulturmiljö. Kulturens och konstens närva-
givaravgifter de inkomster kommer från det dagliga vardagslivet tillgång föri helaärsom roy- ro en
alty, konstförsäljning, bibliotekslån, utställningser- samhället. samhälle där konstnärernaI funda-såett

rad blottEn ekonomiskasättning mentaltvinster, skatteteknisktetc. och trygghets-missgynnasrent i
för de berörda konstnärerna, skulle härmed åstad- politiskt hänseende det obegripligt konst-inteär att
kommas, beroende hur utformar kan etablera verksamhet dennärerna intesystemet. sin påman
Till kan räknas:vinsterna hyresmarknad för kontors affärslokaleroch ärsom

Stödet till konstnärerna skulle fördelas helt marknadsinriktad.rättvist Konstnärernas närvaro i var-
och möjlighet för konstnärskap finna dagsmiljön tillgång för helasin samhället.att Mångaärge egen en
bärkraft. kommuner har de kulturpolitiska målengivit upp

stöd kulturpolitikenDet etablera konstnärernai övrigt stadsmiljön.sig in Exempelvisisom attgav
skulle kunna koncentrerapå har Stockholmpå kommunensig heltiatt närmast givitvara mer upp
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infrastrikturfritt. Kulturen den därkonsthantverksstråk längsetablera ärsigpå rörasatsningen tan-att
Österlånggatan också tankar före-färdas. Ltvecklarkar Detoch Hornsgatspuckeln. De är somsom om

och människor.för Stockholm E1kommer besöka miniminivånågra år omsorgssystemtag,att som
konster skyd-för samhälletsletaeuropeisk kulturhuvudstad kommer vilset måstegentemotatt ansvar

lagstiftning. Exempelvis l:1ÖVSutanför dasefter kulturens de omgåen-institutionärvaro stora genom
bibliotekslag.för yrkesverk- deform hyreslättnaderNågon enavnerna.

renodlat marknadsliberalt hål då ochhörsarbetande konstnärer härvidlag allmänt Frånärsamt av
kulturen beroende samhälletför då gnällbör såväl konstnä-samhällsvärde. Detta över ärinrättas att av

detdel det ochnyckfullt Tillförfattaremusiker och och någt måsteärärinte santett somenrer,
samhälletlångt viktigareMenbegränsas kommunhemhörigheter. är ärattsätt sant.varaav

kulturen. harberoende Historien gånggångav
oftakulturen kan överlevaklart5 visat utanatt sam-

samhälletstill med överlevahällsstöd, ochsamhälle beroende ochEtt tjänster trotsär attav varor
oftalikamotstånd. historienfritt därför byg- Men harmöjligt.kan Det repressivaså visigröra ärsom

kulturen.kan överlevasamhälletvillinfrastrukturen samhälle inteMen visatvåra ttanattett somger
råddemokratimodernförutveckla demokratin respekten sigbevara och och Det någotär miste geen

och konsekvensernaerkännatankar kanmänniskovärdet beroendeär även taattatt av.av
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ungdomskulturforskare,professor skandi- 1952,johan Fornäs,Battail,Jean-Francois 1939, i är
högskolelektormusikvetenskapdocentgästforskare Linköpingnavistik Sorbonne, iParis, ii samt

kommunikationsvetenskap vidprofessor medie- och Institu-förändring Fd.teknik och socialTema
kommunikationför medier ochjournalistik,lärdomshis-Uppsala. Forskningsinriktning: idé- och tioneni

bl.a. forskatharflertal Stockholms Hanmed tonvikt Norden. JMK,Har universitet.toria ut ettgett
leder detrockspelande, ochmusikrörelser ocholika publika-medverkat med artiklarböcker och i om

Ungdomskulturforskningsprogrammetflera lärda sällskap.ledamot iIngårtioner. i storasom
forskar och undervisar hanSverige På JMK

harpopulärkultur.medier och Hanverksamhar utgivitBiörnstad, 1928,Margareta varit även om
med andra.skrivits tillsammanshistoriska böcker, 12Riksantikvarieämbetet och 14Statensinom varav

riksantikva-under 40 1987-93år,än sommuseer mer
författare, litteraturkri-flertal offentliga utred- Gellerfelt, 1952,har deltagit MatsHon ärrie. i ett

vid Svenskaverksamkulturjournalist,kulturmiljövård, tiker ochtillmed anknytning musei-ningar
tidskrifter,rad radio ochlångbyggande. Delar Dagbladet ochverksamhet, samhällsplanering och i en

faktaböck-ochuppdrag, harför mellan offentliganärvarande tid TV. Han utgivit poesisin samtprosa
flertal antologier.medverkatochskrivande.internationellt samarbete och i etteget er

offentligprofessori1947,svensk arkitek- Gidlund,undervisar JanerikEva Eriksson, 1941, äri
ordförandeochförvaltning vidturhistoria Stockholms Umeå ivid Hon universitetuniversitet. var

Norrlands-VästerbottensmusikenStiftelsentidskriften och harredaktör för Arkitektur ingårvari197686
Symfoniorkester. publiceratocharkitekturkritik Harsedan början 70-talet skrivit Umeåi operanav

ochIdentitetbl.a. politiska konsertenandra håll. Den suueränitetNyheter och Gav 1991Dagens ut nya
till-demokrati den europeiska 1993födelse.boken stadensmoderna integrationenDen i samt

Khakee Kultur-professor Abduhlmedsammans
Wiberg, Ulf red.regionalsamverkan och identitetför ungdoms-redaktör iCarmilla Floyd, 1962,är

med Sida Botnianätverket1993tidningen samarbeteOcean, iutsom ges
tredje värl-har syfte bildenoch attsom nyansera av

folkhögskoutbildadHammarin, 1953,den och främlingsfientlighet och jörgenmotverka rasism i är
inriktning ochsamhällsvetenskapliglelärare medhar honTillsammans med LindqvistSverige. Marita

folkhögskola.Brunnsviksför sedan vid Hanhandbok arbetarHårda bud 1991publicerat böcker,två -
hyresgäströrel-ochbakgrundkonsti- har ABFKalla fakta deGO-talister och1987 100 inom aen-

folkbildningsvä-skrifterna VäljpublicerathonSedan harsakerna Har1989. 1985Sverigeigaste sen.
tillsammanskvarteretmanusförfat- Folkbildningfrilansskribent och ABF 1992,verksam ivarit gensom

med Andersson, 1992,Johnny ABF HRFför dags och veckopress och TV. samttare
folkrörelsefrågor.folkbildnings- ochdebattartiklar i
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Inge Jonsson, professor litteraturveten-1928, huvudsakligen kulturarbete.är i medverkat bokenHar i
Åskap vid Stockholms och sedan 1988 då Tidens förlaguniversitet uni- 1991 med debattarti-nu samt

rektor. har publiceratHan böckerversitetets klar kulturpolitiska och pedagogiska frågor.iom
bl.a. Emanuel Swedenborg och litteraturteorins his-

Bland aktuella uppdrag ordfö-toria. ingår Jill Onsér-Franzén, fil.dr. etnologi.1945,att iärvara
rande Samfundet De och Riksbankensi Nio Presenterade vid Göteborgs1992 dok-universitet en
Jubileumsfond Kungl. Vitterhets torsavhandling med titeln Kulturernas kamp.samt att Harvara

och AntikvitetsHistorie Akademiens förflutet kultursekreterare Mölndals kom-iettpreses. som
och chef för1978-89 och aktivitets-Konst-mun som

Theodor Kallifatides, författare1938, och skri- avdelningen vid Göteborgs Auktionsverk 1990-92.
bent olika tidningar och tidskrifter, bl.a.i Moderna Arbetade parallellt lärare fältforskareoch vidsom
Tider och Göteborgs styrelsesuppleant ÅrPosten, för Etnologi, Göteborgsi institutionen universitet.

TelevisionSveriges styrelse, styrelseledamot engagerad flera tvärvetenskapliga forsknings-i inu
för Framtidsstudier.Institutet projekt med inriktning kulturpolitiska fråge-mot

ställningar.
Hilda Lind, utlandschef1943, Svenskaär på
Kyrkans harMission. Hon tidigare arbetat Suzanne Osten, Studier1944. Lund, litteraturteo isom
log och pedagog Svenska kyrkan församlings, och konsthistoria.i bildade förstai den friaHon grup-
stifts- och riksarbete. Ärbl.a.Hon huvudredaktör Fickteatern anställd vid Stockholms1967.var pen
för Befrielsen bokenStora kristen 1993. stadsteater förtro sedan driva Klara1975, Ungaom- att tea-

med barnperspektivet. skrivit fleraharHontern,
Pernilla Månsson, programledare1966, och svenska bl.a. Flickorär Jösses med Garpepjäser M.
redaktör vid TelevisionSveriges sedanVäxjö och bamtragedin1992,i Medeas barn [med Lysander.

Örebro.tidigare sedan programledare85] vid Radio har spelfilmer,Hon bl.a. Brödernagjort Mozartsex
Örebro.Utbildad kulturvetare vid Högskolan och Tala, det1986, mörkti 1993.är

Sune Nordgren, sedan chef1948, för1990 Lars Persson, legitimerad läkare1950, ochär
Malmö Konsthall. specialist allmänmedicin, förenari sin naturve-men

tenskapliga bakgrund med bred konstnärlig verk-en
Linda Nygren-Eklöf, utbildad folkhög-1960, samhet. harHan kändär provokativsiggjort som sam-
skolelärare främst samhällsvetenskapligai hällskritiker och aktivistämnen. år mestmen senare som
Sedan har hon arbetat1985 vid Brunnsviks folkhög- idégivare, företrädareoch för den nutidaorganisatör
skola, där hon de första höll teaterundervis- dansenåren ochi experimentella scenkonsten. Under

skolans amatörteaterlinje.ningen harHon har han arbetat förinnan producentmånga år dans-som
Brunnsvik verksam arbetarrörelsen medvarit Rubiconinom och AtalanteUnga igruppen scenen
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framträttdessutomGöteborg. harHan som per-
skapat sceninstallationer ochformancekonstnär, rör-
bl.a.objekt,liga Konstmuseet ivisatssom

Göteborg.

författare och sedanPleijel, 1940,Agneta är
professor dramatik vid Dramatiskaförra året i

under 70talet kul-Stockholm. HonInstitutet, var
Aftonbladet tidskriften Ordochturredaktör i

författat skrivitdramatik, ochBild. Har poesi, prosa
för film bokoch TV. Senastutgivna är roma-manus

Fungi 1993.nen

författare. Till hansRådström, 1953,Niklas är
Medan tiden tänkerböcker kan räknas: påsenaste

Ängel blandoch skuggor,1993.Har1992, ävenannat,
filmmanus. Krönikördramatik ochskrivit i

Mânadsjournalen.

producent vid SverigesMikael Sterner, 1962,är
pressfotograf,tidigare bl.a.Television Växjö,i

Expressen.
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