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Delaktighet 
Den stora risken med sådana här satsningar är att de, trots all välvilja, blir en form av lokal-
kolonialism, där "den vita kulturmissionären" åker ut i förorten och förklarar vad bra kultur 
är och att invånarna behöver det för att bli civiliserade (eller "integrerade" som det istället 
kallas). I stället för att skapa rum och förutsättningar för eget skapande och egna perspektiv. 
Men av det vi kan utläsa av det förarbete som gjorts, tror vi inte risken för detta är särskilt 
stor.  
Vi tycker det är viktigt att ni behåller det tunga fokuset på delaktighet och medskapande. 
Om grundtanken är att den kultur som skapas av/med invånarna ännu inte är förutbestämd, 
så ökar chanserna att det verkligen blir en delaktig och stärkande funktion, tror vi. Särskilt 
vill vi understryka betydelsen av att få med fastighetsägarna i samarbetet. De spelar en 
oerhört stor roll för att t ex kunna bidra med lokaler, utrymmen och andra förutsättningar 
för att olika mindre aktörer ska kunna bli delaktiga. 
 

Acceptans för annorlunda kulturyttringar 

I enlighet med ovan tror vi på en bred variation av begreppet kultur. Att vissa uttryck och 
projekt ska tillåtas vara konventionella, traditionella, provocerande, uppviglande, 
nyskapande - ja, helt enkel en blandad och tillåtande kultursyn. Vi gillar verkligen ert modiga 
anslag att vilja lämna utrymme för experimenterande och lärande – det lämnar ett 
fantastiskt utrymme för alla som kommer bli delaktiga i de kommande satsningarna!          
Att ”Äga Rum” ska arbeta förankrat i befintliga föreningar och mötesplatser tycker vi 
dessutom låter väldigt positivt.  

Stödets utformning 

Vi är dock lite tveksamma till förslaget att stöd endast kommer beviljas ett begränsat antal 
projekt, ett fåtal men större. Innebär det att det bara kommer vara de allra största 
miljonprogramsområdena som kommer kunna söka? Vi tror att det är viktigt att få med även 



de mindre områdena. Mindre områden är lättare att överblicka, skapa relationer osv i.       
Ett lyckat projekt i ett mindre område kan kanske skalas upp och även testas i andra större 
bostadsområden så småningom. 

 

Förslaget till bidragsförordning 

Under § 3 vill vi föreslå att man stryker ”offentligt finansierad”. Vi tror det räcker med att 
skriva ”begränsat deltagande i kulturverksamheter” eller dylikt. 

 

I övrigt är vi som sagt mycket positiva till denna satsning! Vi vet av egna erfarenheter hur 
viktigt det är att satsa på dessa bostadsområden, och vilka stora behov där finns. Vi 
applåderar många av de förslag som kommer fram i texten: läsfrämjande insatser – ja! 
Jämställdhet och antidiskriminering – ja! Följeforskning – ja! Internationellt utbyte – ja! 

Avslutningsvis tackar vi för förtroendet att få vara remissinstans åt Kulturdepartementet när 

det gäller något som verkligen är en hjärtefråga för oss. Tack! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Föreningen IMAGINE (what we can do) 

c/o Eva Lundgren Stenbom 

Bråbogatan 22 

602 16 Norrköping 

 

 

 


