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Kultur och Blekinge
Kultur är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från scenkonst,
arkitektur och film till konst, design, kulturarv och mycket mer.
Kultur är folkhälsa, utbildning och näringsliv.
Kultur säger något om ett samhälles grad av yttrandefrihet
och dess demokratiska förmåga. Kultur skapas och upplevs
i alla dess former – dagligen, vilket får oss att utvecklas
och växa som människor. Kultur har därför en viktig roll
både för människan och samhällsutvecklingen och den
regionala kulturplanen är en av delarna i att utveckla Blekinge.

Omslag: Hämtad ur konstverket ”Adam” av Alexander Höglund. Filmen visades i samband med utställningen Grodregn på
Kulturcentrum Ronneby konsthall hösten 2020.

Workshop i babymåleri som Konst i Blekinge / Region Blekinge
arrangerar tillsammans med Kulturcentrum Ronneby konsthall /
Ronneby kommun. Foto: Karin Sandahl Andrén

Teatergruppen Dramatea Kulturskolan i
Ronneby. Foto: Charlotta Backström

Mpho Ludidi under en spelning med the Unit.

Ebbamåla Bruk, ett industriminne och
arbetslivsmuseum.

Foto: Joakim Larnö

”Djurens karneval”, en mänskligt djurisk dansföreställning, producerad i samverkan med Regionsamverkan Sydsverige.
Koreograf Marcos Morau. Foto: Lars Kroon

4
REGIONAL
KONS T- OCH
KULTURVERK S A MHE T
R EG I O N A L K U LT U R P L A N
B L E K I N G E 202 2–202 5

Introduktion – Vad är en kulturplan?
En regional kulturplan beskriver vilken utveckling av kulturlivet Region Blekinge, i samverkan med
kommunerna och aktörerna inom kulturlivet, vill arbeta för under en viss period. Kulturplanen är ett
kunskapsunderlag för kommunerna och aktörerna inom kulturlivet. Den beskriver hur den regionala
kulturella infrastrukturen ser ut, vad som regionalt ska prioriteras och hur satsningarna som ska
göras är kopplade till de nationella kulturpolitiska målen. Kulturplanen utarbetas i samverkan med
länets kommuner och i samråd med länets professionella kulturliv samt civilsamhället.
Att tillsammans med respektive kommun i Blekinge arbeta för att utveckla förutsättningarna för varje
kommun är ett av de viktigaste verktygen för att kunna utveckla hela Blekinges kulturliv. Exempel på
detta är tidigare kulturplans arbete med att utveckla ett regionalt konstresurscentrum i Ronneby, en
litterär nod i Olofström samt en dansscen av nationell relevans i Karlshamn. Detta är satsningar som
samfinansieras av region och kommun där kommunerna har utgått ifrån sina särskilda möjligheter
att utvecklas. Platsen att utgå ifrån är viktig för att kunna fokusera och samla kompetens, men
utkomsten och resurserna är till för hela Blekinge. Det vill säga, kunnandet, kompetensen och
infrastrukturen som skapas i varje nod är till för kulturskapare, föreningar och kommuner i hela Blekinge.

KULTURPOLITISKA MÅL OCH
SÄRSKILDA SATSNINGAR
De regionala och nationella kulturpolitiska målen
utgör grunden för det regionala utvecklingsarbetet
inom kultur. Regional kulturutveckling är också en
viktig del i arbetet med att uppfylla Blekinges
regionala utvecklingsstrategi samt Agenda 2030.
I regeringsformen 1 kap § 2 slås det fast att
”Den enskildes personliga, ekonomiska och
kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för
den offentliga verksamheten”.

REGIONALA KULTURPOLITISKA MÅL
För att bidra till att genomföra Blekinges regionala
utvecklingsstrategi, som beskriver ett Blekinge
som formas av kreativitet och innovationsförmåga
och är ett inkluderande samhälle präglat av
öppenhet och deltagande med ett nyskapande
kulturliv med bredd och kvalitet, har Region
Blekinges kultur- och bildningsnämnd antagit tre
övergripande mål. Målen utgår ifrån de olika
perspektiven för kulturpolitik som ligger till grund
för beslut - människan, kulturen och samhället.
Målen som ska bidra till att skapa förutsättningar
för utveckling av Blekinge är:
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• Fler och nya deltagare i Blekinges kulturliv,
med särskilt fokus på barn och unga vuxna.
Målet handlar om målgrupper, jämlikhet och
tillgänglighet till kultur ur ett invånarperspektiv.
Möjligheter att uppleva och delta i kultur ska
finnas i hela Blekinge. Särskilt barn och unga
vuxna ska ha god tillgång till kultur oavsett
bakgrund, ekonomi eller uppväxtmiljö. Det behövs
fokusering kring att nå nya målgrupper, nya
deltagare till bildning och kultur. Det kan handla
om att styra om resurser för att nå nya svenskar,
nationella minoriteter och unga vuxna.

• Stärkta förutsättningar för professionella
kulturskapare att verka och utvecklas i
Blekinge, i fortsatt samverkan med Sydsverige.
Målet handlar om att ha en fortsatt fokusering på
Blekinges professionella kulturskapares villkor
som kärna för att utveckla kulturlivet och Blekinge,
även som resurs för amatörkulturen. Detta kan
handla om fortsatt kompetensutveckling för
kulturskapare, för tjänstepersoner och politiker i
kommunerna samt för föreningar.

Att tillsammans höja kunskapen om till exempel
gestaltad livsmiljö, medverkans- och utställningsersättning och upphovsrätt. Blekinge är ett litet
län både vad gäller befolkningsunderlag,
infrastruktur och resurser och det är därför viktigt
att fortsätta den goda samverkan som är etablerad
genom Regionsamverkan Sydsverige, så att utbyte
av varandras kompetenser och resurser kan ske.

• Kulturen och kulturskaparnas förmågor tas
tillvara inom alla samhällssektorer för att
stärka kreativitet och innovationskraft i Blekinge.
Målet utgår ifrån samhällsperspektivet och
handlar om att höja kunskapen inom andra
samhällssektorer om kulturens och kulturskaparnas förmågor och resurser, tex inom
samhällsplanering, näringsliv, hälsa, bildning
och utbildning. Detta för att ta tillvara kulturens
resurser i ett bredare perspektiv i samhället för
att på så vis stärka kreativiteten och innovationskraften i Blekinge. De utvecklingsområden som
erhåller anslag från Region Blekinges kultur- och
bildningsnämnd är en del i att genomföra de
regionala kulturpolitiska målen. De övergripande
verktygen för genomförande handlar om
samverkan, kunskapsbyggande och finansiering.

Rebecca Yates i föreställningen SALT - All I ever wanted was to dance with you. Foto: Karin Sandahl Andrén
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SÄRSKILDA SATSNINGAR

LITTERATUR

Med utgångspunkt i dialogerna förda med
kommuner, kulturskapare samt civilsamhället har
Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd enats
om tre särskilda satsningar. Dessa lyfts fram som
områden som särskilt behöver uppmärksammas
och resursstärkas under kommande period. Fokus
på områdenas utveckling är en del i att uppfylla de
regionala och nationella kulturpolitiska målen som
bland annat handlar om ”stärkta förutsättningar
för professionella kulturskapare att verka och
utvecklas i Blekinge”, ”alla ska ha möjlighet att
delta i kulturlivet” samt att ”kreativitet, mångfald
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling”.

Litteraturen lyfts fram som särskild satsning för
att kunna utveckla ett konstområde som idag har
svag regional infrastruktur i Blekinge.
Litteraturområdet behöver stärkas för att kunna
skapa förutsättningar för författare att verka i
Blekinge, fokusera på ungdomars skrivande samt
utveckla litteratur som besöksnäring.
Utvecklingsarbetet påbörjades under förra kulturplansperioden i samverkan mellan Region Blekinge
och Olofströms kommun men behöver fortsatt
uppmärksammas.

FILM OCH RÖRLIG BILD
Film och rörlig bild lyfts fram som särskild
satsning för att utveckla den regionala
infrastrukturen och stärka det interregionala
samarbetet. Utvecklingen på området skapar nya
förutsättningar och utmaningar. Den filmkulturella
verksamheten i Blekinge behöver fortsatt utvecklas
och initiativ som internationell filmfestival och
utveckling inom branschen fortsatt uppmuntras.
Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige
prioriteras samverkan inom filmfrämjande
verksamhet och ökad kunskap om filmproduktion.

KULTURBEGREPPET
Kulturbegreppet lyfts fram som särskild satsning
som en del i arbetet att genomgående kunna
satsa resurser på insatser som leder till att fler
invånare deltar i kulturlivet. Kultur som begrepp
är omfattande och skiftar i betydelse beroende på
situation. Många ser inte sig själva som kulturkonsumenter eller som kulturintresserade men
konsumerar, skapar och upplever kultur dagligen.
Att läsa, se på film, handarbeta, lyssna på musik
eller spela digitala spel sker i vardagen utan att vi
reflekterar över att det är kultur. Dock tenderar
olika grupper hålla sig till olika delar av kulturen,
enligt en kulturvaneundersökning genomförd i
Blekinge. Med stöd av satsningen kan kulturaktörer
få möjlighet att arbeta med att nå målgrupper de
vanligtvis inte når, så att fler invånare kan ta del
av kultur.

Regissören Jasmijn Kooijman spelar in kortfilm “Nattljus”. Huvudrollerna spelas av Maria Fahl Vikander och Amina
Avdic. Fotograf är Rikard Nilsson och producent André Larsson. Filmregion Sydost bidrog med produktionsstöd.

Foto: Bertil Hertzberg
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KULTURPOLITIK – VAD INNEBÄR DET?
Det offentliga uppdraget för utveckling av kultur
handlar om att skapa förutsättningar för kulturen
att kunna verka och främja allas tillgång till kultur.
Kulturens frågor finns emellertid inom flera
samhällssektorer och styrningen kan vara komplex,
men kan förenklat beskrivas utifrån tre perspektiv
- människan, kulturen och samhället.
• Kulturpolitik handlar om alla invånares tillgång
till kultur som upplevelser och att själva delta
och skapa.
• Konstnärpolitik å sin sida handlar om att
skapa förutsättningar för professionella
kulturskapare att verka i regionen samt
insatser som främjar utveckling inom och
mellan olika konst- och kulturområden.
• Politik för regional utveckling belyser kulturen
som viktig för samhällsutvecklingen, platsutveckling, som kulturell och kreativ näring
samt som uttryck för yttrandefrihet.

Konst / kulturskapar
perspektivet
KONSTNÄRSPOLITIK

Invånarperspektivet
KULTURPOLITIK

Samhällsperspektivet
POLITIK FÖR REGIONAL
UTVECKLING

Inom de olika perspektiven för politiska beslut
utgår Region Blekinges kultur- och bildningsnämnd
ifrån tre grundläggande principer som handlar om
konsten och kulturens egenvärde, kulturens
demokratiska grund samt kulturens kraft i
samhällsutvecklingen.
Konsten och kulturens egenvärde avser ”konst och
kultur för konsten och kulturens egen skull”.
Detta innebär att det konstnärliga uttrycket eller
den kulturella upplevelsen är ett mål i sig som inte
behöver tillföra något till andra områden i första
hand. Konsten och kulturen ska inte alltid vara ett
verktyg för att uppnå något annat. Till detta knyts
också begreppet ”armlängds avstånd” som innebär
att politiker och tjänstepersoner inte ska besluta
om innehållet i den konstnärliga verksamheten
eller göra en konstnärlig bedömning av den.
Det innebär en strävan efter balans mellan kravet
på styrning och kontroll av hur skattemedel
används mot det lika viktiga kravet på frihet för det
konstnärliga skapandet.
Kulturens demokratiska grund innebär att kulturen
säger något om ett samhälles demokratiska förmåga, om den får verka fritt. Det demokratiska
samhället bygger på att yttrandefriheten bevakas,
värnas och främjas. Ett levande och oberoende
kulturliv bidrar till detta. Genom att människor får
möjlighet att skapa och uttrycka sig fritt och
konstnärligt, skapas förutsättningar för nya tankar
och idéer som utvecklar samhället.
Kulturens kraft i samhällsutvecklingen handlar om
att alla samhällssektorer bör skaffa sig kunskap om
och erkänna kulturens förmåga att tillföra viktiga
värden. Det kan handla om att bidra till ökat
mervärde inom livslångt lärande, folkhälsa,
innovationsklimat, social sammanhållning, hållbara
livsmiljöer, internationella och interkulturella
relationer.
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SAMVERKAN
KOMMUNER OCH REGION
Inom allt fler politikområden sker en fördjupning
av flernivåstyrning, från EU-nivå till nationell,
regional och kommunal nivå. Det sker alltmer
samverkan horisontellt i olika former av
partnerskap mellan offentlig sektor, privat
näringsliv och civilsamhälle.
Kultursamverkansmodellen som infördes 2011 är
en typ av flernivåstyrning som sker i samråd och
samverkan mellan stat, region och kommun men
även med andra aktörer inom kulturlivet såsom
kulturskapare och föreningsliv.
Regioner är ett sätt att samordna, samverka och
samfinansiera, men det är i kommunerna som
kulturen sker. Allt från föreställningar, konserter,
föreningsträffar, till kulturskolor, bibliotek och
studiecirklar. Det innefattar den offentligt
finansierade kulturverksamheten, kulturföretagens
verksamhet samt civilsamhällets verksamhet och
samverkansformerna hänger ofta ihop på olika sätt.
För kommunerna är den regionala kulturplanen en
gemensam strategi för kulturen i Blekinge. Det är
också en utgångspunkt för samtal om gemensamma
satsningar och en plattform för att utbyta
erfarenheter och information om vilken utveckling
som sker i kommunerna. Regionens uppgift är
bland annat att samla olika funktioner, såsom
kulturchefer och kultursamordnare i kommunerna,
för att stödja utvecklingsarbetet. De politiska
företrädarna för region och kommuner har inför
framtagandet av kulturplanen samtalat kring
gemensamma intressen och framtida utvecklingsinsatser.
De regionala kulturverksamheterna samverkar
med kommunerna och föreningar i hela Blekinge
men har också ett särskilt ansvar att samarbeta
med frilansande professionella kulturskapare.

REGION BLEKINGE VILL:
• Fortsatt främja en god samverkan med
kommunerna i Blekinge,
• Främja en god och fördjupad samverkan mellan
kommuner och regionala kulturverksamheter,
• Fortsatt samverka kring och höja kunskapen om
samverkan inom området gestaltad livsmiljö,
• I fortsatt samverkan med Ronneby kommun
utveckla ett regionalt konstresurscentrum med
utgångspunkt i Kulturcentrum Ronneby konsthall,
• I fortsatt samverkan med Karlshamns kommun
och Regionteatern Blekinge Kronoberg utveckla
verksamhet och dansscen av nationell relevans
med utgångspunkt i Lokstallarna i Karlshamn,
• I fortsatt samverkan med Olofströms kommun
utveckla Olofström som litterär nod i Blekinge,
• I fortsatt samverkan med Karlskrona kommun
utveckla förutsättningarna för området film och
rörlig bild i Blekinge,
• Ta initiativ till att undersöka samverkan med
Sölvesborgs kommun utifrån gemensamma
utvecklingsintressen, såsom arkitektur och
arkeologi.
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE

NATIONELLA KULTURPOLITISKA MÅL

Blekinge ingår i organisationen Regionsamverkan
Sydsverige, vilket är ett politiskt samarbete mellan
Region Skåne, Region Halland, Region Jönköpings
län, Region Kalmar län, Region Kronoberg samt
Region Blekinge. Samarbete sker till exempel inom
infrastruktur, kollektivtrafik och kultur.

De nationella kulturpolitiska målen återspeglar
regeringsformens bestämmelse om att den
enskildes personliga, ekonomiska och kulturella
välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga
verksamheten. De nationella kulturpolitiska målen
som är vägledande oberoende samhällssektor är:
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen
ska kulturpolitiken:

Regionsamverkan Sydsverige representerar
tillsammans 26 procent av Sveriges befolkning och
är tillsammans en stark röst för att kunna påverka
nationellt ur ett Sydsvenskt perspektiv.
Regionsamverkan Sydsverige samarbetar intensivt
inom kulturområdet och har som målsättning att
skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån
för hela landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar
tillsammans med staten för att uppnå de nationella
kulturpolitiska målen och verkar dessutom för att
Regionsamverkan Sydsverige ska få ett större
ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag.
Att samverka, inte bara med aktörer inom Blekinge,
utan med andra regioner, organisationer och
nationella aktörer är mycket viktigt för Blekinges
utveckling. I en större kontext kan Blekinge få
gehör för sina frågor och tillsammans driva frågor
nationellt. Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott har tagit fram ett positionspapper för att
visa på vilket sätt Sydsverige kan utvecklas för att
bli internationellt relevant. Positionspapperet
understryker att - Ett enat Sydsverige skapar ett
starkt kultursverige.

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
• Främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas.
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte
och samverkan.
• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt
till kultur.

Halewijn Bulckaen har utforskat och utvecklat den blekingska traditionen med julträd och festträd.
Halewijn var en av tre stipendiater i residens 2020, initierat av Slöjd i Blekinge. Foto: Halewijn Bulckaen
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KULTURSAMVERKANSMODELLEN

KULTURPLANENS GENOMFÖRANDE

Den regionala kulturplanen är en del av den så
kallade kultursamverkansmodellen, som innebär
att regeringen har gett regionerna i uppdrag att
fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet, enligt förordning 2010:2012. Som ett
underlag för fördelning av de statliga bidragen tas
en regional kulturplan fram. Kultursamverkansmodellen är tänkt att ge ökade möjligheter till
regionala prioriteringar och variationer och bidra
till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås.
Kultursamverkansmodellen innebär att Region
Blekinge har ansvaret att fördela regionala samt
statliga bidrag som främjar en god tillgång för
Blekinges invånare till:

För att förverkliga kulturpolitikens ambitioner om
ett Blekinge som når nya deltagare, stärker kulturskapares möjligheter och tar till vara kulturens
kraft i samhällsutvecklingen behövs verktyg för
genomförande. Samverkan, kunskapsutveckling
och finansiering är verktyg för Region Blekinge att
genomföra kulturplanens intentioner. Dessa är
grundläggande uppdrag för Region Blekinges hela
förvaltning - Regional utveckling, kultur och bildning.
Det är genom att skapa samverkan mellan
samhällets olika aktörer - från näringsliv, civilsamhälle till andra offentliga aktörer som kulturlivet
kan stärkas och vara en del av samhällsutvecklingen.

1. Professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
3. Biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
4. Professionell bild- och formverksamhet

Och genom att bidra till kunskapsutveckling, inom
konsten och kulturens områden för vidare samverkan
med samhällets andra sektorer, kan kulturens kraft
för ett utvecklande och innovativt Blekinge användas.
Kunskapsutveckling sker genom omvärldsbevakning,
uppföljning och analys av regionala kulturverksamheters arbete samt erfarenhetsutbyten och lärande
i olika nätverk. Det sker också kunskapsutveckling
genom metodutveckling, samarbeten och
följeforskning av kompetenscentrum och högskola.

5. Regional enskild arkivverksamhet
6. Filmkulturell verksamhet
7. Främjande av hemslöjd

Detta sker bland annat inom biblioteks och kulturarvsområdena, kultur och hälsa samt inom
kulturella och kreativa näringar. Det ses som viktigt
att fortsätta samarbeta för forskning inom fler
områden, med fördel inom Regionsamverkan
Sydsverige. Finansiering sker bland annat genom
kultursamverkansmodellen till kulturverksamheter
med regionala uppdrag, samfinansiering med
kommunerna för satsningar och utveckling i
kommunen med regional relevans samt genom
projektfinansiering som söks av kommuner och
föreningar.

Ida ”Adée” Olsson och Ulf ”Bitte” Appelqvist - Konsert för en. Konserten framförs i Jenny Carlssons utställning på
Kulturcentrum Ronneby konsthall. Foto: Isabelle Bringert

PROFESSIONELLA KULTURSKAPARE
De enskilda kulturskaparna tillhör kulturlivets
fundament. Att kulturskaparna kan arbeta under
rimliga villkor är en förutsättning för ett livskraftigt
och dynamiskt kulturliv. Och grunden för konstnärspolitiken är erkännandet av den betydelse konsten
har för enskilda och för hela samhällets utveckling
och vitalitet.
Av de nationella kulturpolitiska målen framgår att
kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och
obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
För att leva upp till målen krävs att det finns förutsättningar för konstnärligt skapande som utforskar
nya områden, utmanar gränser och synliggör olika
aspekter av tillvaron. Att skapa dessa förutsättningar är en viktig uppgift för kulturpolitiken på
både nationell, regional och lokal nivå. För att slå
vakt om den konstnärliga friheten är det också
avgörande att principen om armlängds avstånd
mellan politiska beslut och konstnärligt innehåll
upprätthålls.

Att stärka den kulturella infrastrukturen är en av
uppgifterna för den regionala kulturpolitiken. Det
innebär en strävan efter att skapa förutsättningar
för alla blekingar att nå och nås av alla konstformer
och skapa möjligheter för producenter och
arrangörer. Den regionala kulturpolitiken har
tillsammans med staten också till uppgift att stärka
professionella kulturskapares villkor och förutsättningar att verka i Blekinge, där infrastrukturen är
en del.
Vad menas med professionell kulturskapare?
Region Blekinge använder sig av Kulturrådets
tillämpning av Arbetsförmedlingen Kultur Medias
definition av professionella kulturaktörer, som har
tagits fram i samråd med bransch- och
intresseorganisationerna. I korthet innebär den
att kulturskaparna ska ha en högre konstnärlig
utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från
konst- och musikhögskola. Om kulturskaparen
saknar formell utbildning ska hen under de senaste
tre åren (fem för bildkonstnärer) huvudsakligen
arbetat med sin konstform under sin yrkesverksamma tid samt ha verkat i etablerade
sammanhang genom återkommande professionella
engagemang.

ALLAS TILLGÅNG TILL KONST OCH
KULTUR
Alla invånare i Blekinge ska ha möjlighet att ta del
av och uttrycka sig genom konst och kultur –
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning
eller ålder. Regionala kulturverksamheter som har
anslag från Region Blekinge ska aktivt arbeta med
jämlikhet, tillgänglighet och mångfald.
De nationella kulturpolitiska målen konstaterar att
det allmänna ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skapande förmågor. Detta möjliggörs genom den
kulturella infrastrukturen. Kulturell infrastruktur
handlar om de strukturer som behöver finnas för
att konst och kultur ska kunna skapas och utvecklas
och även strukturen för hur konsten och kulturen
når sin mottagare. Det handlar om fysisk och
geografisk tillgång till platser för skapande - ateljéer,
studios, repetitionslokaler liksom platser för
möten - bibliotek, museer, biografer osv.
Infrastrukturen handlar också om mjuka strukturer
som stärker förutsättningarna för kulturskapare
och tillgängligheten till kultur, såsom samverkan,
kunskapande och finansiering i form av möjligheter
att ingå i nätverk, möjligheter till kompetensutveckling och möjligheter till verksamhetsbidrag,
stipendier och utvecklingsmedel.

De nationella kulturpolitiska målen anger att
kulturpolitiken ska främja internationellt och
interkulturellt utbyte och samverkan. Ett väl
fungerande internationellt utbyte bidrar till såväl
den konstnärliga utvecklingen som till att publik
och besökare får del av nya uttryck och berättelser.
Att främja det interkulturella utbytet innebär att
skapa möjligheter till jämlika samspel mellan
kulturer och möjlighet till gemensamma kulturyttringar genom ömsesidiga insatser.
Unescos mångfaldskonvention konstaterar att den
kulturella mångfalden utgör en stor tillgång för de
enskilda och för samhällena. Att skydda, främja
och bevara den kulturella mångfalden är en
nödvändig förutsättning för en hållbar utveckling
till gagn för dagens och framtidens generationer.
Att skydda och främja mångfalden av kulturyttringar innebär att man erkänner alla kulturers
likvärdighet, däribland minoriteters och ursprungsbefolkningars. Den kulturella mångfalden handlar
inte bara om olika former för hur mänsklighetens
kulturarv yttrar sig, utan också genom olika sätt
för konstnärligt skapande, produktion, spridning,
distribution och nyttjande.

Regionteatern Blekinge Kronobergs uppsättning ”Balladen”, med dansare Gabriela Anselmo och skådespelare/
sångerska Sohair Chkair. Foto: Anders Bergön

Barn och ungas tillgång till kultur är en prioriterad
fråga nationellt, regionalt och kommunalt. Det är
en av kulturpolitikens stora uppgifter att skapa
förutsättningar för att barn och unga ska kunna
nås av kulturupplevelser och själva ha möjlighet till
att skapa. Det handlar om att utveckla den kulturella
infrastrukturen så att barn och unga oavsett
bostadsort eller socioekonomisk bakgrund har
tillgång till kultur. Barnkonventionen erkänner
barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet och konventionsstaterna ska
uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika
möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet
samt till rekreations- och fritidsverksamhet.

Allas tillgång till konst och kultur handlar till stor
del om tillgänglighet. Att förbättra tillgängligheten
avser både fysisk och digital tillgänglighet, för
både utövare och besökare. Det nationella målet
för funktionshinderspolitiken är att ”med FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för
personer med funktionsnedsättning i ett samhälle
med mångfald som grund.” Målet ska bidra till
ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet
ska beaktas.

Julita Wójcik (PL) var en av residenskonstnärerna under
A.I.R. Blekinge 2019. Hon genomförde flera workshops
runtom i Blekinge. Foto: Karin Sandahl Andrén

2020 instiftades ett unikt pris för bästa ungdomsbok,
döpt efter författaren Per Nilssons mest översatta
och kända ungdomsbok: Hjärtans fröjd.

Foto: Lena Ehring / Norstedts förlag

Genom Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter och den europeiska stadgan
om landsdels- eller minoritetsspråk har Sverige
fem erkända nationella minoriteter med lagstadgade
rättigheter sedan 2010: judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar, samt fem
minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska,
finska och meänkieli. Bibliotekslagen, museilagen
och språklagen berör särskilt nationella minoriteters rättigheter. Målet för minoritetspolitiken är
att ge skydd för de nationella minoriteterna, att
stärka möjligheter till inflytande samt att stödja
minoritetsspråken så att de hålls levande.

Detalj från folkdräkt. Foto: Magdalena Caris

Workshop med konstnären Annika Ekdahl på
Kulturcentrum Ronneby konsthall. Foto: Karin Sandahl Andrén

Konstnären Rosalia Ramirez arbetar på en skulptur i lera.
Foto: Håkan Linder

Bibibliotek som fått ett ansiktslyft i samband med projektet ”Kreativa Rum”.

Foto: Elin Persson
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Porträtt av deltagarna i Skrivsommar 2020. Foto: Lina Knoester och Bertil Knoester

