FAKTA OM VÅR POLITIK/ Socialdemokraterna i Skåne 2023–2026

ETT BRETT KULTURUTBUD
I HELA SKÅNE
Kulturen har ett egenvärde i ett demokratiskt samhälle. För ett rikt kulturliv i Skåne behövs
bredd och spets och med plats för att både utöva och att ta del av kultur av hög kvalitet. Alla
skåningar ska kunna ta del av kultur på lika villkor.
I Skåne finns stora och
viktiga kulturinstitutioner som
symfoniorkestrar, dansinstitutioner,
opera och teatrar men även ett stort
fritt kulturliv. Ett brett kulturliv gör
det mer attraktivt att leva och arbeta i
Skåne. Skåne ska vara en stark, öppen
och innovativ kulturregion där alla
känner sig välkomna.

till att bli lokala kulturhus är positiv.
Folkbildningen är liksom biblioteken
viktiga aktörer för kulturens utveckling.
Genom folkbildning får människor
möjlighet att på sina egna villkor
utvecklas och få nya kunskaper, något
som i sin tur skapar empati, förståelse,
tillit och solidaritet mellan människor.

Bibliotek, muséer, studieförbund och
fria kulturutövare är alla viktiga för att
kunna erbjuda skåningarna ett stort
kulturutbud. Vi socialdemokrater vill
göra konst och kultur mer tillgänglig i
hela Skåne.

Skåne är en stark producent av filmoch tv-produktioner. Kulturella och
kreativa näringar är en växande sektor
i Skåne, framförallt inom design och
spelutveckling.

Barn- och ungdomskultur ska
prioriteras och en likvärdig tillgång
till kulturutbudet oavsett bostadsort
eller klassbakgrund ska säkerställas.
Här är samverkan mellan offentliga,
privata och ideella aktörer viktig. Barn
och unga ska få tillgång till kultur
i tidig ålder, både att uppleva och
genom att själva vara med och skapa.
Det ger barn och unga en naturlig
ingång till kultur och bildning. En
fungerande kulturskola som är öppen
för alla är därför ett viktigt fundament i
kulturpolitiken.
Biblioteken är centrala mötesplatser i
vår demokrati. Bibliotekens utveckling

Region Skånes kulturpolitiska
ansvar är att göra kulturupplevelser
av hög kvalitet tillgängliga för så
många som möjligt. Skånes befintliga
kulturinstitutioner ska också finnas
på fler platser än idag. Vi vill också
uppmuntra och främja fler scener
för teater, konst och kultur i både
större och mindre format som ett
led i att tillgängliggöra kulturen
för fler. Nya samarbeten för detta
ska utvecklas. tillsammans med
kommunernas skolor, studieförbund,
folkhögskolor och arrangörsföreningar.
Socialdemokraterna vill även verka för
att fler nationella kulturinstitutioner ska
placeras i Skåne.

Alla skåningar ska kunna ta del
av kultur på lika villkor.
• Barn- och ungdomskultur ska
prioriteras.
• Folkbildningen ska stärkas.
• Regionens kulturinstitutioners
turnéverksamheter ska utvecklas.
• Nya plattformar för kultur och eget
skapande ska utvecklas.
• Kultur och konst i offentliga miljöer
ska främjas.
• Kulturinstitutioner och det fria
kulturlivet ska ges ökade möjligheter
att använda digitala kanaler för att nå
en bredare publik.
• Vi arbetar för att nationella
kulturinstitutioner ska placeras i
Skåne.

