Kulturhuvu

hotmotlrulturen
Patrik Brdnnberg, Rdttvisepartiet Socialisterna, sva rar
pd den kritik Leif Larsson
riktade mot partiet fdr dess
negativa inst5[[ning titl kuttu rhuvudstadssatsningen i
en artikeli VK Kultur 30/9.

nilttvlstplntlrt
(RS)

Socialisterna

iir motstindare tjll kulturhu-

till

skillnad

der kulturhuvudstaden,

bekdm-

vudstadsAret. Men

frdn partier i fi:llmiiktige, som sttiREttvisepartiet vernar om

par RS de nedskiirningar i kuthrrndmnden som nu hotar personal
och filialbibliotek. Vi vill slA vakt

tar Kulturhuivudstadsiiret som ett iippo,

om biblioteksfilialer

kultur mot varandra. Olika former
av kultur stiiller olika krav pi brukaren. En modern hiflAt har en

pi alla stads-

delar och frirliinga rippettiderna
fcir att giira det mrijligt

ftirbarn och
vuxna att bli guidade tiII [tteriira
upplevelser av engagerade bibliotekarier. PA samma sdtt dr vi motstAndare till de frirsiimringar inom
Iiireningslivet som kan bli ftiljden
av nedskdrningar inom kultur-

sorts kvalit6 som f6ngar sina ihci-

rare efter 15 sekunder. Klassisk
musik,

A sin sida, kriiver ofta mer
av tid, koncentration och fcirkun-

skaper hos sin publik. Fcir oss
haldlar kulturpolitik om att bere-

ndmnden.

da plats

Kulturen drabbas ocksi av att upp
till 60 ldrare riskerar att fdrlora

vardagskultur. Eftersom ldtti[gzirgliga hiflAtar ofta hittar en
kommersiell vdg ut innebdr vir
kulturpolitik i praktiken att sam-

jobbet inom skola och fcirskola.

Skolan dr samhiilles stora kutturbdrare ndr det giiller allt frdn ldsoch skrivkunnighet till de fcirsta
miitena med klassisk litteratur. En
bra skola bidrar ocksrl till att minska klasskillladerna niir det gdller

kulturella upplevelser. Vissa barn
har frirdldrar med ork att stimulera sina barn till olika sorters kulturdormer, andra barn har det inte.
Om personalen pi dagis har tid att
siitta sig ned och ldsa en bok med
barnen Okar lusten att ldsa hos alla

barn. Och sjdlvfcirtroendet. Med
mindre klasser i skolan skulle elever med IZis- och skrivsvirigheter
kunna identifieras och ges hjdlf tidigare. Angest inftir liisande kan
ersdttas med positiva ldsupplevelser - om nesurserna finns.

Enligt Palmerrapporten, som pA

frir bide si kallafl f1n- sg5

hdllet maste ge mer stiid

it

symfo-

niorkestern. Samtidiet vill vi understryka cle kommunala musikskolornas roll bakom de svenska
framg6ngarna inom populdrmusiken. Bredden skapade toppen. Ddrf<ir b<irjar vi tala orn bibliotek och

liirartiithet.
KUTTURHUVUDSTADEN handlar
si kallad frn- eller po-

varken om

pul2irkultur. Det handlar om ett
pi den pdkostade iippningsceremoni ddr isen kommer

jippo. Se

att sprdngas bort frAn delar

av
umedlven och tusentals renar ska

fis

att,

till

tonerna av krirsing,

springa genom centrum! Liigg till
detta talet om att ta Bruce Springsteen, Madonna eller Beyonc6 till

Umei.

EU-kommissionens uppdrag
granskat kulturhuvudsldderna

Denna uppfattning stArks av
Palmerrapporten. Ndr det gdJler
den lingsiktiga effekten pi kultu-

har kulturhuvudstflderna misslyckats med att fijra ut kultur tiII en socialt bredare publik.
De som besrikt kulturhuvudstd-

ren hdvdar rapporten att potentialen f<ir lingsiktig utveckling inte
fiirverkligats i flera av stiiderna. I

1995-2004,

derna beskrivs som "professional,
middle class and highly educated".
R5 STALLER

inte fin- och populAr-

nigra av stdderna har framtida
satsningar pi kultur till och med
minskats

vudstadsiret? Ingen vet. Umeds
maktelit menar att kulturhuvudstaden ska ge oss mellan "tre och
tio gdnger pengarna tillbaka".
Stockholm kan, skriver Larsson,
frirvandlas till en "mellanland-

ning"

pi

viigen

till

Umeri! Tyvdrr

delas Larssons fantasier av Umeis
elit. VK och Baltic-gruppen viJl g<i-

ra stora investeringar infrir K 146ret. UmeAs styrande har uflovat
investeringar i bland annat ett
iiventyrsbad, en ny inomhushall

pA Gammlia, en ny ldktare, en evenem€uogs-arena, ett s k Kulturens

till en total kostnad pA ca 7
miljarderkronor!
EnliCt Palmerrapporten kan
hus-

man hellerinte kan dra n6gra slutsatser om ifall kultwhuvudstdder-

na haft nigon ekonomisk vinning
av sina satsningar. Talet om "tre
tiII tio gAnger pengarna tillbaka",
dr oreafistiskt. Rapporten skriver
ocksii att andra stiiders prestigeprojekt imeburit svdrigheter,
bland annat ndr det gdllt vem som i

framtiden ska ta ekonomiskt anwar f<ir projekten. Risken iir att
umeborna vaknar upp i januari
2015 med en saftig rdkning frir detta jippo och ett antal skrytprojekt.
Pi si sdtt dr Kulturhuvudstadsjippot ett hot, inte bara mot vird-skoIa-omsorg, utan aven mot kulturen.
Di Larsson sorterar in oss bland

kulturhatarna och pistir att logiken i v6r politik leder

till nedlagda

bibliotek, opera, teater dans osv,
avsl<ijar han en stor portion okunnighet.

pi gnrnd av kulturhu-

vudstadssatsningarna.
Vad blir kostnaden frir ku]turhu-
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