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Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm

Kulturdepartementet

Uppdrag till Statens kulturråd om att genomföra kunskapshöjande insatser
kring hur verksamheter som förmedlar konst och kultur kan synliggöra
normer och utmana negativa stereotyper

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att under 2016 genomföra
kunskapshöjande insatser kring hur olika verksamheter som
tillgängliggör konst och kultur kan synliggöra normer och utmana
negativa stereotyper i syfte att bidra till ett öppnare samhälle. Detta kan
exempelvis ske genom informationsinsatser, seminarier eller samtal.
Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i de nationella
kulturpolitiska målen som har yttrandefriheten som grund. Uppdraget
ska genomföras i samarbete med Riksutställningar. Inför genomförande
av uppdraget ska informationsutbyte ske med Forum för levande
historia.
Statens kulturråd får för uppdragets genomförande använda högst
500 000 kronor under 2016. Kostnaden ska belasta utgiftsområde 13
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslaget 2:2 Åtgärder
mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 5 för budgetåret
2016. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet senast den 1 november 2016. Medel som inte har
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2017.
Regeringen avser att återkomma om hur uppdraget ska redovisas.
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Ärendet

Regeringen konstaterade i budgetpropositionen för 2016 att det finns
behov av att samla och systematisera arbetet mot rasism och liknande
former av fientlighet i en nationell plan som grund för ett långsiktigt och
resultatinriktat arbete. Regeringen angav att den avser att inom samma
ram också behandla arbetet med att förebygga och motverka hatbrott.
Flertalet myndigheter inom kulturens område har i uppdrag att integrera
ett mångfaldsperspektiv samt främja interkulturellt utbyte och samarbete
i sina verksamheter, däribland Statens kulturråd och Riksutställningar.
Statens kulturråd har även ett samlat ansvar för att, inom sitt
verksamhetsområde, främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Skälen för regeringens beslut

Kulturinstitutionerna har en viktig roll i samhället bland annat genom att
ge förutsättningar för det gemensamma samtalet, vara en arena för
diskussion och debatt och öppna nya perspektiv. Inte minst gäller detta
frågor om mångfalden i dagens Sverige. För att skapa ett öppet och
inkluderande samhälle behöver normer kunna utmanas, mångfalden
synliggöras och negativa stereotyper bemötas, vilket ofta sker inom
ramen för kulturella uttryck.
Enligt de kulturpolitiska målen ska kulturen vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Scenkonst, film eller utställningar kan t.ex. väcka frågor, synliggöra och
utmana människors föreställningar samt i förlängningen bidra till
förändrade attityder och ett öppnare samhälle – och därmed motverka
rasism samt liknande former av fientlighet och hatbrott.
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Camilla Abrahamsson
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