
Artikel från Kulturdepartementet

Konferens: Den ändrade
minoritetslagstiftningen
Publicerad 05 december 2018

Den 4 december 2018 bjöd Kulturdepartementet in till
en konferens om ändrade bestämmelser om de
nationella minoriteternas rättigheter och det allmännas
skyldigheter som träder i kraft den 1 januari 2019.
Under konferensen belystes även möjligheter och
utmaningar kring efterlevnaden av de nationella
minoriteternas rättigheter. Här kan du se hela
konferensen i efterhand.
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Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Nytt Erasmus-program ger fler
möjligheter
Publicerad 29 november 2018

Utbildnings- och ungdomsministrarna som träffades i
Bryssel 26 november behandlade Erasmus för perioden
2021-2027. Kulturministrarna träffades 27 november
och diskuterade bland annat om mediernas roll för att
stärka motståndet mot desinformation.

Erasmusprogrammet 2021–2027

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Nuvarande
program avslutas 2020. Programmet har hittills gett nära 200 000 svenska
ungdomar och lärare möjlighet att vara i ett annat europeiskt land för att lära
tillsammans med likasinnade från hela Europa.

Rådet antog delar av Erasmus+programmet för perioden 2021-2027.  Bland
annat kommer  programmet att omfatta alla utbildningsnivåer. Det nya
förslaget kan ge fler svenskar möjlighet till erfarenhetsutbyten och nya
perspektiv som bidrar till höjd kvalitet inom utbildningsområdet.

Nästa steg är Europaparlamentets behandling av förslaget.

Diskussion om desinformation

När kultur- och idrottsministrarna träffades den 27 november diskuterade de
mediernas roll för att stärka motståndet mot desinformation.

En av frågorna under diskussionen var vikten av ökad kunskap om
mediernas interna funktion, om transparens och mediernas oberoende.
Ministrarna var överens om att denna utmaning ska hanteras tillsammans
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med utökad och bättre samordning inom och mellan EU:s medlemsländer.

Bakgrunden till diskussionen är bland annat en efterlysning från Europeiska
rådet under mötet i oktober om åtgärder för att skydda EU:s demokratiska
system och bekämpa desinformation.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke företrädde Sverige på mötet.

 



Artikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Sverigefrämjare, demokrati och
digitalisering
Publicerad 27 november 2018 Uppdaterad 27 november 2018

19-22 november samlades 130 diplomater från över 90
utlandsmyndigheter i Stockholm för att delta i årets
upplaga av Handels-och Sverigefrämjardagarna. Bland
talarna återfanns bland annat statsråden Ann Linde,
Margot Wallström och statssekreterare Per Olsson
Fridh. Temat för i år var ”Relation och utbyten - över
gränser och mellan stuprör”. Dagarna syftade till att
möjliggöra långsiktigt relationsbyggande och kunskap
om att medveten kommunikation måste finnas med
redan från början. Fyra områden identifierades i behov
av full uppmärksamhet: Demokrati och mänskliga
rättigheter, säkerhetspolitik, cybersäkerhet och
desinformation.
- Vi påverkas alla allt mer av en omfattande digitalisering med växande
informationsflöden. Vi ser en ökad polarisering och oroande utveckling för
demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer – även i vårt eget
närområde, sade utrikesminister Margot Wallström inför en fullsatt
konferens. Hon påminde om att vårt samlade arbete med att stå upp för våra
värderingar blir allt viktigare. Där dialog, relationsskapande och strategiskt
främjande- och kommunikationsarbete är viktiga verktyg som kan motverka
såväl en negativ utveckling, som att stötta en positiv.

Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?"
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I panelsamtalet "Den digitaliserade demokratin - hot eller möjlighet?"
påpekade Henrik Selin, huvudsekreterare för regeringens utredning Nationell
satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska
samtalet, att internet måste fortsätta utvecklas då det idag finns en
maktkoncentration – extremt få företag har mycket makt, vilket är en
utmaning för demokratin. Men även affärsmodellen komplicerar i hur
algoritmer fungerar då de snabbt leder in den som söker information på
förstärkta budskap. Demokratiambassadören Rosaline Marbinah beskrev
ändå hoppfullhet och att digitalisering och internet ger röst åt nya grupper
vilket är en förutsättning för demokrati.
- De unga är bättre på källkritik och mindre fördomsfulla. Med mobilen har
jag världen i min hand!, menade hon.

Se hela panelsamtalet i artikeln: Den digitaliserade demokratin - hot eller
möjlighet?

Samarbete över gränser mellan stuprör

Vår samtid möter allt fler gemensamma utmaningar som behöver 
gemensamma lösningar. Därför är samarbete avgörande. Stuprören ska bort,
sade Per Olsson Fridh, statssekreterare på Kulturdepartementet. Han
påminde om Sveriges många kulturmyndigheter och institutioner som har
regeringens uppdrag att verka för ett ökat internationellt och interkulturellt
utbyte:
- Använd er av dem, deras kompetens och deras möjlighet att bidra, var hans
uppmaning. För kom ihåg att kulturen är kittet som håller kvar relationen
mellan människor när allt annat gått förlorat!

Avslutningsvis tackade EU- och handelsminister Ann Linde alla
utlandsmyndigheterna: 
- Ni gör ett enastående jobb varje dag för att främja Sverige, svensk kultur,
svensk handel och svenska värderingar ute i världen!



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Desinformation och
Erasmusprogrammet på rådsmöte
Publicerad 22 november 2018

Erasmusprogrammet för perioden 2021–2027 och
mediernas roll för att stärka motståndet mot
desinformation är några av frågorna på dagordningen
när utbildnings-, ungdoms-, kultur- och
idrottsministrarna möts i Bryssel den 26–27 november.

Erasmusprogrammet 2021–2027

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Nuvarande
program avslutas 2020 och det framtida Erasmus föreslås få en fördubblad
budget jämfört med nuvarande program.

Nya förslag i programmet innehåller bland annat satsningar på
universitetsnätverk i Europa, rörlighet för elever i grund- och
gymnasieskolan och bättre kvalitet i yrkesutbildningar.

Programmet ska bidra till att skapa ett gemensamt europeiskt
utbildningsområde.

På mötet kommer ministrarna sannolikt att anta delar av EU-kommissionens
förslag om Erasmus+.

Europeisk solidaritetskår

Ministrarna ska också anta delar av förslaget om en europeisk solidaritetskår
2021–2027. Solidaritetskårens övergripande mål är att ge unga i EU fler
möjligheter till lärande, arbete, rörlighet och engagemang i samhället.
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Övriga frågor på utbildnings- och ungdomssidan är bland annat den
europeiska ungdomsstrategin där rådet vill utveckla det ungdomspolitiska
samarbetet inom den europeiska unionen. Ministrarna ska också diskutera
hur EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 ska genomföras på nationell, regional
och lokal nivå och hur ett gemensamt europeiskt utbildningsområde ska
kunna uppnås till 2025.

Kampen mot spridning av desinformation

Det österrikiska ordförandeskapet har valt att diskutera om desinformation
när kultur- och idrottsministrarna träffas den 27 november. Utgångspunkten i
diskussionen är mediernas roll och ansvar för att stärka motståndet mot
desinformation.

Bakgrunden till diskussionen är den tyngd som frågan om
informationspåverkan och desinformation haft inom EU:s institutioner de
senaste åren. Bland annat efterlyste Europeiska rådet under mötet i oktober,
åtgärder för att skydda Europeiska unionens demokratiska system och
bekämpa desinformation.

Erfarenheter av fungerande verktyg i arbetet med att motverka
desinformation och nationella exempel kommer att tas upp under
diskussionen.

Kultur- och idrottsministrarna kommer också att behandla rådets arbetsplan
för kultur 2019–2022.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke företräder Sverige på mötet.

 

 

 



Artikel från Justitiedepartementet

EU:s gemensamma asylsystem,
migration och gräns- och
kustbevakning på ministermöte
Publicerad 24 oktober 2018

EU:s gemensamma asylsystem samt förslag om
återvändande och EU:s gräns- och kustbevakning var
några av frågorna på dagordningen när rådet för
rättsliga och inrikes frågor möttes 11–12 oktober.
Ministrarna behandlade också ömsesidigt erkännande i
straffrättsliga frågor och e-bevisning.

Migration och EU:s gemensamma asylsystem

EU-kommissionen presenterade under våren och sommaren 2016 ett antal
förslag för att se över hanteringen av asylansökningar inom EU samt reglerna
om vidarebosättning. Ordförandeskapet gav vid rådsmötet en lägesrapport
om de pågående förhandlingarna om dessa förslag. Ministrarna diskuterade
även situationen på migrationsområdet och den pågående reformen av det
gemensamma europeiska asylsystemet.

Europeisk gräns- och kustbevakning och
återvändandedirektivet

Ministrarna hade en riktlinjedebatt om EU-kommissionens förslag om att
förstärka den europeiska gräns- och kustbevakningen, med bland annat en
gränskontrollstyrka om 10 000 personer.

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i juni understryker stats- och
regeringscheferna att fler av de migranter som vistas irreguljärt i EU bör
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återvända. I linje med det har EU-kommissionen föreslagit att det nu
gällande återvändandedirektivet ändras. På mötet hade ministrarna en
riktlinjedebatt om det nya förslaget.

Omstrukturering och en andra chans för företagare

Som en del i kapitalmarknadsunionen har EU-kommissionen lagt fram
förslag om omstrukturering och en andra chans för företagare för att minska
antalet konkurser av i grunden fungerande företag. På mötet antog rådet en
allmän inriktning om direktivförslaget.

Ministerrådet kan nu inleda förhandlingar med Europaparlamentet för att nå
en överenskommelse före EU-valet våren 2019.

Grundläggande rättigheter och fria och rättvisa val

Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter presenterade byråns
årsrapport. Ministrarna hade även en diskussion om hur fria och rättvisa val
ska kunna säkerställas.

Ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor, e-
bevis och europeiska åklagarmyndigheten

Ministrarna diskuterade vad som krävs för att öka det ömsesidiga förtroendet
mellan EU-länderna i straffrättsliga frågor.
Ministrarna hade också en riktlinjedebatt om förslagen till förordning
respektive direktiv om e-bevisning från april 2018.

EU-kommissionen gav ministrarna en lägesrapport om arbetet med att inrätta
den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

Förslag på området rättsliga och inrikes frågor inom
EU:s flerårsbudget 2021–2027

I arbetet med EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027 har EU-kommissionen
lagt fram tre förslag inom migrations- och inrikesministrarnas områden.
Förslagen handlar om att inrätta en asyl- och migrationsfond, en fond till stöd
för gränsförvaltning och viseringspolitik samt en fond för inre säkerhet. På
mötet behandlade ministrarna de tre budgetförslagen.



Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, migrationsminister och
biträdande justitieminister Heléne Fritzon och kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Luxemburg.

 



Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Migration, skuldsanering och
elektroniska bevis på EU-möte
Publicerad 09 oktober 2018

Migration, elektroniska bevis och grundläggande
rättigheter är några av frågorna på den långa
dagordningen när rådet för rättsliga och inrikes frågor
möts 11–12 oktober. Ministrarna ska också behandla
ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor och
förslag om återvändande och gränskontroll.

Migration

Ministrarna diskuterar återkommande situationen på migrationsområdet. På
mötet 11–12 oktober kommer ministrarna att bedöma hur arbetet går med de
åtgärder som man beslutat om för att hantera migrationssituationen.

EU:s gemensamma asylsystem

Bland annat pågår reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.
EU-kommissionen presenterade under våren och sommaren 2016 ett antal
förslag för att se över hanteringen av asylansökningar inom EU samt reglerna
om vidarebosättning. På mötet kommer ministrarna att få information om hur
arbetet med de olika förslagen fortskrider

Europeisk gräns- och kustbevakning

I september presenterade EU-kommissionen ett förslag för att förstärka den
europeiska gräns- och kustbevakningen, med bland annat en
gränskontrollstyrka om 10 000 personer. På mötet kommer ministrarna att ha
en riktlinjedebatt om förslaget.
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Återvändandedirektivet

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i juni understryker stats- och
regeringscheferna att fler av de migranter som vistas irreguljärt till EU bör
återvända. I linje med det har EU-kommissionen föreslagit att det nu
gällande återvändandedirektivet ändras. På mötet 11–12 oktober kommer
ministrarna att ha en riktlinjedebatt om det nya förslaget.

Omstrukturering och en andra chans för företagare

Som en del i kapitalmarknadsunionen har EU-kommissionen lagt fram
förslag om omstrukturering och en andra chans för företagare som bland
annat syftar till att minska antalet konkurser av i grunden fungerande
företag. På mötet förväntas ministrarna anta en allmän inriktning om
direktivförslaget.

Bättre tillgång till elektroniska bevis

Ministrarna kommer också att ha en riktlinjedebatt om förslagen till
förordning respektive direktiv om e-bevisning som EU-kommissionen
presenterade i april 2018.

De nya reglerna ska ge brottsbekämpande myndigheter inom EU ett effektivt
och ändamålsenligt verktyg för att få tillgång till elektroniska uppgifter som
kan användas som bevisning i straffrättsliga förfaranden. Förslagen innebär
att en myndighet i en medlemsstat kan vända sig direkt till en
tjänsteleverantör, eller dess särskilt utsedda representant, i en annan
medlemsstat med en begäran om att elektroniska uppgifter ska bevaras eller
lämnas ut.

Grundläggande rättigheter

Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om hur EU-länderna
tillämpat stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU. På mötet kommer
direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, att diskutera
rapporten med ministrarna som sannolikt antar slutsatser.

Europeiska åklagarmyndigheten

EU-kommissionen ger en lägesrapport om arbetet med att inrätta en



europeisk åklagarmyndighet.

Ömsesidigt erkännande i straffrättsliga frågor

EU-samarbetet på straffrättsområdet bygger på ömsesidigt erkännande. Det
innebär att ett beslut meddelat av en myndighet i en medlemsstat kan
erkännas och verkställas i en annan medlemsstat, utan någon ny prövning i
sak. Ömsesidigt erkännande bygger på ömsesidigt förtroende. Ministrarna
kommer att diskutera vad som krävs för ett ökat ömsesidigt förtroende
mellan EU-länderna. Det sker mot bakgrund av att det den senaste tiden har
det ifrågasatts hur vissa medlemsländer lever upp till sina förpliktelser enligt
bland annat Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Fria och rättvisa val

Ministrarna kommer att ha en debatt för att komma överens om riktlinjer för
att i framtiden säkerställa fria och rättvisa val där personuppgifter skyddas.

Förslag på området rättsliga och inrikes frågor inom
EU:s flerårsbudget 2021–2027

I arbetet med EU:s långtidsbudget för åren 2021–2027 har EU-kommissionen
lagt fram tre förslag som faller under migrations- och inrikesministrarnas
områden. Förslagen handlar om att inrätta en asyl- och migrationsfond, en
fond till stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik samt en fond för inre
säkerhet. En riktlinjedebatt ska hållas om dessa.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, migrationsminister och
biträdande justitieminister Heléne Fritzon och kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke företräder Sverige på mötet. Mötet äger rum i
Luxemburg.



Artikel

Frukostseminarium om
demokratins utmaningar
Publicerad 29 augusti 2018 Uppdaterad 29 augusti 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i
dag på ett frukostseminarium presenterat tre
demokratiambassadörer, som tillsammans med Peter
Örn kommer att arbeta i regeringens kommitté
Demokratin 100 år. De tre ambassadörerna är Lena
Posner Körösi, Rosaline Marbinah och Emma Frans.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in till
frukostseminarium för att samtala med demokratiambassadörerna om läget i
demokratin, demokratins utmaningar och hur demokratin kan främjas,
förankras och försvaras. Se hela samtalet här!

Regeringens demokratikommitté – Demokratin 100 år
Regeringen vill kraftsamla för att stärka demokratin och har presenterat en
strategi för att främja, förankra och försvara demokratin. Som en del i
arbetet tillsätter regeringen också en demokratikommitté. Kommitténs arbete
leds av Peter Örn. Kommittén har tillsatts mot bakgrund av att det 2021 gått
100 år är det hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls i vilket både
kvinnor och män fick rösta. Kommitténs uppdrag är att planera, samordna
och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.
Kommittén ska uppmuntra en bredd av aktörer i hela landet att delta. Idag
utsågs tre demokratiambassadörer: Lena Posner Körösi, Rosaline Marbinah
och Emma Frans, att tillsammans med Peter Örn arbeta för en stark
demokrati. 
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Artikel från Finansdepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet,
Regeringskansliet

Statsråden på Stockholm Pride
2018
Publicerad 03 augusti 2018

Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbtq-
personer är en viktig fråga för regeringen. Ett sätt att
sprida kunskap om regeringens strategi är att medverka
i Pride. Regeringskansliet medverkade för fjortonde
gången och flera statsråd besökte Regeringskansliets
tält för att träffa festivaldeltagare och svara på frågor om
regeringens politik när det gäller hbtq-personer.
Under torsdagen besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Regeringskansliets tält. Under lördagen besökte statsminister Stefan Löfven,
finansminister Magdalena Andersson, infrastrukturminister Tomas Eneroth
och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström tältet.

- Jag vill att Sverige ska vara ett tryggt land att leva i oavsett var du bor, om
du är gammal eller ung, homo- eller hetero, född i Sverige eller i ett annat
land. Alla hbtq-personer ska stolta och trygga kunna gå omkring i vilket
område som helst i hela Sverige, även hand i hand med sin partner. Den
tryggheten och det fördomsfria samhället är mitt mål, säger statsminister
Stefan Löfven.

Festivalbesökarna fick möjlighet att träffa statsråden i Regeringskansliets
tält, testa sina hbtq-kunskaper i en quiz, och ta del av information om hur det
är att jobba inom Regeringskansliet.

– Det måste vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och
möjligheter. Pride är ett sätt att visa solidaritet med de som utsätts för
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förtryck och manifestera friheten att älska och vara precis den du är, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I år arrangeras EuroPride 2018 gemensamt mellan de två festivalerna
Stockholm Pride och West Pride och äger rum i Stockholm 27 juli – 5
augusti och i Göteborg 14 – 19 augusti. EuroPride är en festivaltitel som
varje år får användas av en europeisk festival för HBTQ-personer.
Arrangemanget lockar besökare från hela Europa.



Artikel från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet,
Utrikesdepartementet

Inriktningen för Sveriges
ordförandeskap i FN:s
säkerhetsråd presenterad
Publicerad 28 juni 2018

Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd inleds
den 1 juli och tar sin utgångspunkt i folkrätt, mänskliga
rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv.
Prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet är
kvinnor, fred och säkerhet, barn och väpnad konflikt,
klimat och säkerhet. Det var en av nyheterna på
regeringens pressfika den 28 juni.
Utrikesminister Margot Wallström ledde årets första pressfika och berättade
bland annat om grundvärderingar och prioriteringar inför Sveriges andra och
sista omgång som ordförande i FN:s säkerhetsråd. Med utgångspunkt i
folkrätt, mänskliga rättigheter, jämställdhet och ett humanitärt perspektiv
kommer det svenska ordförandeskapet att fortsätta prioritera kvinnor, fred
och säkerhet, barn och väpnad konflikt, klimat och säkerhet.

Pressmeddelande (utrikesminister Margot Wallström): 
Prioriteringar inför Sveriges ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd  

Sverigeförhandlingens storstadsavtal godkänns

I början av juni presenterade regeringen en nationell plan för infrastrukturen
för åren 2018–2029. Det är en satsning på totalt 700 miljarder kronor och
den största järnvägssatsningen i modern tid. Regeringen har i dag tagit beslut
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om flera av de avtal som gäller storstäderna.

Pressmeddelande (infrastrukturminister Tomas Eneroth): 
Regeringen godkänner Sverigeförhandlingens storstadsavtal  

Tidiga stödinsatser till elever

1 juli 2019 införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga
stödinsatser till elever i förskoleklass och lågstadiet. Alla som berörs av
garantin för tidiga stödinsatser ska få förutsättningar att förbereda sig. Därför
får Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i uppdrag
att genomföra kompetenshöjande insatser och ge stöd inför
implementeringen.

Pressmeddelande (utbildningsminister Gustav Fridolin): 
Läsa, skriva, räkna – så förbereder regeringen för garantin  

Stärkt minoritetspolitik

Regeringen har beslutat om skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik.
I skrivelsen utvecklas inriktningen för de delar av minoritetspolitiken som
inte är lagstiftning. Bland annat höjs organisationsbidraget till de nationella
minoriteterna och formerna för språkcentrum för de nationella
minoritetsspråken ses över.

Pressmeddelande (kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke): 
Nystart för en stärkt minoritetspolitik  

Källsortering nära hemmet

Producenter får fullt ekonomiskt ansvar för insamling av förpackningar och
returpapper. Insamlingen ska också ske bostads- eller kvartersnära, till
skillnad från dagens insamlingssystem där återvinningsstationer är
huvudregel. Från 2021 ska kommunerna tillhandahålla system för separat
insamling av matavfall från hushållen.

Pressmeddelande (miljöminister Karolina Skog): 
Mer tillgänglig källsortering nära hemmet  

Plan mot könsstympning



Kvinnor och flickor ska slippa könsstympning. Kvinnor och flickor som
utsatts för könsstympning ska få rätt vård och stöd. Regeringen har därför
beslutat om en nationell handlingsplan för att förebygga och motverka
könsstympning.

Pressmeddelande (barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren): 
Regeringen har beslutat om en plan mot könsstympning 



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringskansliet på Stockholm
Pride 2018
Publicerad 27 juni 2018

För fjortonde gången deltar Regeringskansliet på
Stockholm Pride. Arbetet för lika rättigheter och
möjligheter för hbtq-personer är en viktig fråga för
regeringen. Ett sätt att sprida kunskap om regeringens
arbete är att medverka i Pride.
I Pride Park medverkar Regeringskansliet för att informera om regeringens
politik när det gäller hbtq-personer. Festivalbesökarna får möjlighet att träffa
flera statsråd i tältet, testa sina hbtq-kunskaper i en quiz, och ta del av
information om hur det är att jobba inom Regeringskansliet.

Europride är ett internationellt arrangemang som lockar besökare från hela
Europa. I år arrangeras EuroPride 2018 gemensamt mellan de två
festivalerna Stockholm Pride och West Pride och äger rum i Stockholm 27
juli – 5 augusti och i Göteborg 14 – 19 augusti.

https://www.regeringen.se/


Artikel från Kulturdepartementet

Ett rundabordssamtal om
konstens frihet
Publicerad 25 juni 2018

Den 12 juni bjöd kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke in till samtal om konstens frihet. Nio
forskare och aktörer inom kulturlivet med olika ingångar
och perspektiv träffades för att bland annat belysa
betydelsen av konstnärlig frihet utifrån dess egenvärde
och roll i samhället.
- Jag är djupt oroad över vad som sker i vår omvärld. Men tongångar och
gränsförflyttningar sker även i Sverige, lokalt och regionalt. Jag vill därför
rusta inför arbetet när villkor och ramar ska förhandlas, för att bidra till att
den konstnärliga friheten bibehålls och förstärks, sade Alice Bah Kuhnke när
hon inledde samtalet.

Syftet med samtalet var att bland annat att i ett fritt samtal mellan deltagarna
belysa olika former av förutsättningar, ansvar och beroenden som omger
konstnärligt skapande utifrån utgångspunkter som: Vad betyder den
konstnärliga friheten för ett samhälle? Hur ska den konstnärliga friheten
försvaras? och Hur ser hoten mot den konstnärliga friheten ut just nu och
historiskt?

Samtalet kom bl.a. att beröra olika perspektiv och utmaningar som uppstår
när man hävdar konstens egenvärde. I det sammanhanget efterlystes behovet
av en djupare diskussion om begreppets innebörd och tolkning. Vidare
gjordes flera jämförelser mellan det konstnärliga skapandet och den fria
forskningen. Nära kopplat till denna fråga var även resonemanget om statens
styrning med armslängds avstånd. Vikten av robusta myndigheter som kan
tåla samhälleliga påfrestningar underströks som ett fundament samtidigt som
styrningen av dessa ska vara tydliga och transparanta. Frågan om
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konstnärers utsatthet och därmed risken för konstnärlig självcensur var ett
annat viktigt tema. 

Statssekreteraren Per Olsson Fridh sammanfattade avslutningsvis samtalet
med att bland annat lyfta fram att han tog med sig tankar om vikten av
institutionell robusthet, utmaningarna i att bedöma kvalitet, behovet av
långsiktighet och transparens i bidragsstöd, maktdelningens olika
förutsättningar och roller, samt att hot och hat aldrig får normaliseras.

Bakgrund till samtalet

Konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor? togs emot av
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke den 28 mars. Den 12 maj
gick betänkandet ut på remiss. I den sedvanliga processen med att lägga fram
en proposition sker vid behov även inhämtande av kompletterande underlag,
perspektiv och kunskap. Detta samtal var ett sådant tillfälle.

Deltagare vid samtalet var:

Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Stefan Ingvarsson, kulturråd i Moskva.
Ann-Christine Nykvist, fd utredare Konstnärernas villkor.
Jenny Johannisson, docent biblioteks- och informationsvetenskap vid
högskolan Borås.
My Klockar Linder, idé- och lärdomshistoriker vid Uppsala universitet.
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
Susanne Rydén, preses vid Musikaliska akademien.
Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola.
Bo-Erik Gyberg, senast rektor för Stockholm dramatiska högskola.

Den konstnärspolitiska utredningen 

Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) lämnar en rad
bedömningar och förslag till förändringar och utveckling av
konstnärspolitiken.

Betänkandet Konstnär – oavsett villkor? (SOU 2018:23) har remitterats och
synpunkter ska lämnas senast den 31 augusti.

Regeringens åtgärder för den fria konsten



Regeringen avsätter totalt 115 miljoner kronor fr.o.m. 2018 för att förbättra
förutsättningarna för den fria konsten i hela landet. Satsningen innebär en
förstärkning med 60 miljoner kronor av stipendier och ersättningar som
fördelas direkt till konstnärer. Anslagen till fria grupper inom
scenkonstområdet tillförs 25 miljoner kronor och Konstnärsnämndens stöd
till enskilda konstnärer inom teater-, dans och musikområdet förstärks med
18 miljoner kronor.

Regeringens övriga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för den fria
konsten är:

Handlingsplan för det fria ordets försvar. Med handlingsplanen stärker
regeringen arbetet med att förebygga och hantera hot och hat mot
journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer då dessa aktörer är
särskilt utsatta i det demokratiska samtalet.

Var sjätte författare och bildkonstnär har varit utsatt för hot,
trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse det senaste året. Nästan var
femte författare har utsatts för hot eller trakasserier och ungefär hälften
av alla hot kommer via internet. Det som utmärker bildkonstnärerna är
att nästan en tiondel har varit utsatta för våld, stöld, eller skadegörelse
av verk. Konstnärsnämnden har haft regeringens uppdrag att utveckla
former för att vägleda konstnärer som utsätts för hot, hat och
trakasserier. Myndigheten lanserade inom ramen för detta uppdrag i
mars 2018 webbguiden Motverka hot och hat – en vägledning.

Statens kulturråd har regeringens uppdrag att verka för fler fristäder
samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. För 2018 öronmärks
medel i Kulturrådets RB för en nationell samordnare av fristadsystemet.
Frågan uppmärksammas också under det svenska ordförandeskapet i
nordiska ministerrådet. Sverige är idag det land som har flest kommuner
eller regioner anslutna till organisationen ICORN International Cities of
Refuge Network.



Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke samlade till
stormöte för att fortsätta arbetet
med #metoo
Publicerad 15 juni 2018

I höstas svepte #metoo över världen. Den 8 november
2017 gjordes ett upprop under #tystnadtagning. I
uppropet, som samlade över 700 namnunderskrifter,
vittnade kvinnliga skådespelare om sexuella
trakasserier. Under följande veckor kom flera upprop
inom kulturområdet men också många från andra
branscher och yrkesgrupper. Nu, ett halvår senare, är
frågan fortfarande lika aktuell.
Konsekvenser börjar synas och krav ställs på förändring. Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke samlade därför ett stort antal chefer,
generaldirektörer och ansvariga från Kulturdepartementets myndigheter,
institutioner, stiftelser och bolag till ett stormöte under rubriken "#metoo –
arbetet fortsätter!".

– Jag vill samla er här idag för att visa att vi måste fortsätta arbetet mot
sexuella trakasserier på våra arbetsplatser och i samhället. Ni som chefer är
oerhört viktiga i detta arbete. Och jag som ansvarig minister för era
verksamheter släpper inte taget om denna fråga förrän jag ser en reell
förändring. Jag biter mig fast som en grävling, sa Alice Bah Kuhnke.

Behov av kunskap

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, som också var en av de
inbjudna, hade en särskild punkt i programmet för eftermiddagen.
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Tillsammans med kollegorna Lovisa Strömberg och Peter Wråke berättade
DO om vad arbetsgivaren, enligt diskrimineringslagen, har för ansvar för att
motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

"Etik, jämställdhet och ledarskap"

Men frågorna kring sexuella trakasserier är komplexa och allt kan inte lösas
genom lagtexter. För att få breddat perspektiv och nya tankar och idéer till
lösningar så bjöd ministern in Tomas Brytting, professor i organisationsetik,
Sophie Linghag, forskare inom genus, organisation och ledning och
organisationskonsult Christina Franzén till ett samtal kring "etik, jämställdhet
och ledarskap inom organisationer". Samtalet leddes av moderator Hanna
Gerdes som även är jurist och expert inom mänskliga rättigheter. Cheferna
fick diskutera runt borden och dela med sig av sina egna erfarenheter kring,
till exempel saker som kan kännas svåra eller vilket stöd som de skulle önska
för att hantera eventuella sexuella trakasserier och övergrepp inom sina
verksamheter.

Ministerns 10-punktsprogram

Mötet ägde rum på Tekniska museet. Deltagarna fick också en presentation
av museets pågående utställningen "En kod som förändrar världen -
#metoo". En återblick illustrerar hur tekniken, i form av sociala medier och
mobiltelefoner, möjliggjorde den enorma kraften i #metoo.

Stormötet var en del i det 10-punktsprogram som Alice Bah Kuhnke
presenterade i slutet av förra året för att på ett systematiskt sätt motverka
diskriminering på arbetsplatser inom kultursektorn. Med dessa steg ska
regeringen stärka arbetet för att förebygga och hantera sexuella trakasserier
och övergrepp.



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringens politik för mer kultur i
hela landet
Publicerad 05 juni 2018

Kultur i hela landet är en förutsättning för att uppnå det
nationella kulturpolitiska målet om att alla ska ha
möjlighet att delta i kulturlivet. Regeringen har under
mandatperioden på olika sätt stärkt förutsättningarna
och flyttat fram positionerna för kultur i hela landet. Nya
stödformer har införts, ny politik har utvecklats och
befintliga verksamheter har förstärkts för att främja
kulturens utveckling. Den statliga kulturbudgeten, som
har ökat med ca 1,5 miljarder kronor under
mandatperioden, möjliggör att många nya och befintliga
verksamheter runt om i Sverige kan vidareutvecklas och
att besökare och publik kan ta del av ett brett och
mångfacetterat kulturliv.
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 är styrande för statliga aktörer och
vägledande för offentliga aktörer utanför det statliga området.

Regeringen har översiktligt sammanfattat mandatperiodens kulturpolitiska
satsningar i skrivelsen Kultur i hela landet (skr. 2017/18:264). Skrivelsen
fokuserar på de statliga insatserna - på regeringens kulturpolitik - mer kultur
till fler i hela landet.

Skr. 2017/18:264 Kultur i hela landet
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Kulturens offentliga finansiering – ett gemensamt
ansvar

En grundbult i den svenska kulturpolitiken är att den offentliga
finansieringen av kulturpolitiken delas av kommuner, regioner och stat.
Detta fastslogs redan i den kulturpolitiska propositionen från 1974
(prop.1974:28). Sammantaget satsade stat, kommun och landsting ca 27
miljarder kronor på kulturområdet 2016. Staten står för 44 procent av
kulturutgifterna, kommunerna för 41 procent och landstingens andel ligger
på 15 procent. Denna fördelning har varit konstant under de senaste tio åren.

En stark statlig kulturbudget

Den statliga kulturbudgeten har under mandatperioden haft en historisk
ökning med nära 1,5 miljarder kronor och uppgår till dryga 8,3 miljarder
kronor 2018. Kulturbudgeten motsvarar därmed 0,84 procent av
statsbudgeten vilket är en ökning från 2014 då den var 0,8 procent.

Överblick över statliga medlens regionala utfall 2014
och 2016

Det är angeläget att de statliga medlen inom kulturpolitiken kommer hela
landet till del. Regeringen följer därför upp fördelningen av det statliga stödet
ur denna aspekt, bl.a. utifrån myndigheters rapporteringar och genom
särskilda uppföljningsuppdrag. Exempelvis redovisar Statens kulturråd
vartannat år det regionala utfallet av 28 myndigheters och institutioners
verksamheter och bidrag som kan härledas och fördelas i ett regionalt
perspektiv. Det regionala utfallet avser hur myndigheterna och
organisationerna kunnat följa upp eller uppskatta hur deras bidragsgivning
och kostnader kommit olika län till del.

Kultursamverkansmodellen – statens stöd till
regional och lokal kultur

Staten lämnar ett betydande stöd till regional och lokal kultur, ca 1,4
miljarder kr. Stödet fördelas länsvis till landstingen av Statens kulturråd.
Landstingen får därefter fördela stödet till verksamheter i länet. Regeringen
har under mandatperioden förstärkt och aviserat tillfälliga förstärkningar på
totalt ca 429 miljoner kronor fram till år 2020. 2015 förstärktes modellen
permanent med 15 miljoner kronor.



I samband med landsbygdspropositionen (prop 2017/18:179) har regeringen
aviserat att kultursamverkansmodellen kommer att förstärkas med 20
miljoner per år 2019-2020. I propositionen bedömer regeringen att tillgången
till kultur bör vara god i hela landet och att skillnader över landet bör
minska. Relevanta myndigheter kommer att få i uppdrag att se över
landsbygdens tillgång till och deltagande i kultur, samt hur uppföljningen av
hur statens medel når landsbygden kan vidareutvecklas.

Kultur i hela landet genom andra politikområden

Kulturlivets förutsättningar för att utvecklas runt om i landet påverkas av hur
andra politikområden arbetar med och påverkar kulturområdet.
Kulturverksamheter bidrar samtidigt på många sätt till nationella mål inom
flertalet politikområden.
Exempel på verksamheter inom andra politikområden:

Det civila samhällets roll för kultur i hela landet
Regional tillväxt, inkl. medel från EU:s struktur- och investeringsfonder
Konstnärliga utbildningar
Folkbildningen med studieförbunden
Public service företagens kulturuppdrag
Nytt mediestöd för stärkt lokal journalistik
Landsbygdspolitiken



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Kulturarv, nyckelkompetenser och
ungdomars roll i samhället på EU-
möte
Publicerad 25 maj 2018

När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott
träffades 22 och 23 maj i Bryssel antog de uppdaterade
nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Ministrarna
behandlade även ungdomars roll i samhället och
kulturarvet i EU:s politik.

Utbildning

På rådsmötet antog ministrarna en omarbetad rekommendation om vilka
nyckelkompetenserna bör vara för livslångt lärande. Syftet var att uppdatera
den nuvarande rekommendationen från 2006 och ta hänsyn till förändringar i
samhället och på arbetsmarknaden.

De nya nyckelkompetenserna är:
• läs- och skrivkunnighet
• flerspråkighet
• matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik
• digital kompetens
• personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära
• medborgarskapskompetens
• entreprenörskompetens
• kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar.

Rådet beslutade även att främja gemensamma värderingar, utbildning och
den europeiska dimensionen i utbildning samt att gå vidare i arbetet att skapa
ett europeiskt utbildningsområde.
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Ungdom

Ministrarna diskuterade även vilken roll ungdomarna kan ha i skapandet av
trygga samhällen. Bland annat konstaterades att ungas rörlighet,
ungdomsarbete och olika former av lärande kan hjälpa till att motverka
utanförskap och radikalisering.

Kultur

På rådsmötet för kulturfrågor diskuterade ministrarna en långsiktig vision
vad kulturen kan bidra med till EU efter 2020. Fokus låg på vad som kan
göras på EU-nivå för att främja kulturens roll som drivkraft för förändring.

Ministrarna fattade även beslut om behovet av att föra in kulturarvet i alla
politikområden i EU.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Per Olsson Fridh,
statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
representerade Sverige på mötet.

 



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Beslut om nyckelkompetenser för
livslångt lärande på EU-möte
Publicerad 17 maj 2018

När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott
träffas 22 och 23 maj kommer de att besluta om
nyckelkompetenser för livslångt lärande. Ministrarna
kommer även att behandla ungdomars roll i samhället
och kulturarvet i EU:s politik.

Utbildning

Rådet kommer att fatta beslut om att uppdatera listan på nyckelkompetenser
för livslångt lärande från 2006. Nyckelkompetenserna är kunskap som alla
behöver i ett kunskapsbaserat samhälle. Uppdateringen görs för att kunna
möta utvecklingen i samhället och på arbetsmarknaden.

De nya föreslagna nyckelkompetenserna:
• Läs- och skrivkunnighet
• Flerspråkighet
• Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik
• Digital kompetens
• Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära
• Medborgarskapskompetens
• Entreprenörskompetens
• Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar

Regeringen stöder förslaget då de uppdaterade nyckelkompetenserna
sammanfaller väl med svenska prioriteringar.

Som uppföljning till Europeiska rådets möte i december 2017 kommer
utbildningsministrarna även att anta slutsatser om att etablera ett gemensamt
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europeiskt utbildningsområde.

Ungdom

På rådsmötet kommer ministrarna att fatta beslut om vilken roll ungdomar
har i uppbyggnaden av trygga samhällen. Ungas rörlighet, ungdomsarbete
och olika former av lärande kan hjälpa till att motverka utanförskap och
radikalisering. Ett sätt är att främja mobilitet och kontakter mellan ungdomar
över landsgränser.

Regeringen stödjer förslaget och ser positivt på att öka ungdomars
engagemang på olika områden.

Kultur

Det Bulgariska ordförandeskapet har tagit initiativ för att kulturarvet ska
synliggöras bättre inom EU:s övriga politikområden. Kulturministrarna
kommer att fatta beslut om att framhäva kulturarvet i EU:s politik.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Per Olsson Fridh,
statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

 



Artikel från Kulturdepartementet

Kulturpolitiskt toppmöte om
kulturpolitiska utmaningar i Malmö
8–9 maj
Publicerad 16 maj 2018

Under två spännande dagar samlades nordiska
kulturpolitiker och tjänstemän på lokal, regional och
nationell nivå för att diskutera kulturpolitiska
utmaningar.
I år är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och det övergripande
temat för det svenska ordförandeskapet är ett inkluderande, innovativt och
tryggt Norden. Ett kulturministermöte hölls i Malmö den 9 maj inom ramen
för det nordiska kulturpolitiska toppmötet som arrangerades på Malmö Live
8–9 maj. Toppmötet är en del av det officiella svenska
ordförandeskapsprogrammet.

– Vi samlas för att stärka vår nordiska gemenskap och för att utbyta lokala
och regionala perspektiv för att främja det kulturpolitiska samarbetet. På så
sätt hoppas vi att Norden ska kunna fortsätta vara en föregångare som
kreativ och öppen konst- och kulturregion, sade kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Detta kulturpolitiska toppmöte är det första i sitt slag då politiker och
tjänstemän från alla nivåer i Norden samlades för att diskutera
kulturpolitiska utmaningar. De två dagarna kom främst att handla om att
diskutera likheter och möjligheter mellan de nordiska länderna utifrån lokal,
regional och nationell nivå, snarare än att lyfta fram skillnader. I samtalen
betonades bland annat vikten av tillgången till ett mer jämlikt kulturliv.
Deltagarna lyfte även fram behovet av att synliggöra lokal kulturproduktion
– allt bra sker inte bara i storstäder eller stora regioner.
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Så hur kan man tillsammans utifrån olika politik- och tjänstemannanivåer
bidra till ett starkare, bredare och jämlikare kulturliv? 
Dialog mellan de olika nivåerna lyftes fram som en återkommande
framgångsfaktor. Andra framgångsfaktorer som lyftes var att administrativa
gränser inte får vara ett hinder, och att tydliga mål och roller behöver
tillkomma inom flernivåsamverkan.

Mer regelbundna erfarenhetsutbyten 

Toppmötet berörde inte bara den lokala, regionala och nationella nivån utan
även den nordiska nivån. Att Nordiska ministerrådet i högre grad arbetar
med frågor om kultur i glesbygd, landsbygd och små kommuner var en av
många konkreta förslag. Ett annat förslag var att den nationella nivån
behöver bli bättre på att fånga upp vad som görs lokalt och regionalt, inte
minst för att ta vara på det som kan vara av värde på den nordiska nivån.
Det som slutligen underströks som särskilt viktigt och mest uppskattat med
dagarna var att få mötas och lära av varandra, inte minst erfarenhetsbytet
mellan politiker och tjänstemän. Deltagarna efterfrågade därför en
regelbunden upprepning av toppmötet för samtliga nivåer.

Ett starkt kultursamarbete för ett hållbart Norden

Under kulturministermötena, som sker två gånger per år, träffas Danmark,
Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland för att dels
utbyta erfarenheter med varandra, men också för att fatta beslut om
kultursamarbetet i Nordiska ministerrådet. Vid årets möte, som var en del av
det kulturpolitiska toppmötet, diskuterades bland annat public service-frågor
och framtida gemensamma nordiska kultursatsningar i utlandet.

De nordiska kulturministrarna kommenterar mötet:

"Att mötas och utbyta erfarenheter lägger grunden för att bättre kunna möta
framtiden för det nordiska kultursamarbetet och stärka samspelet mellan
nordisk, nationell, regional och lokal nivå på det kulturpolitiska området. Det
nordiska kultursamarbetet ska präglas av värden som demokrati,
yttrandefrihet och civilsamhällets betydelse både i och utanför Norden. Ett
brett förankrat kultursamarbete ska utveckla gemenskap och förståelse
mellan alla som bor i Norden och bidra till stärkt sammanhållning. Vi ser
också att kulturområdet - och samhället i stort - står inför utmaningar. Därför
är det än viktigare med samarbete mellan de olika nivåerna inom och över
våra landsgränser. Vi ser fram emot att få ta del av och vidareföra de



diskussioner som mötesdeltagarna har hållit under kulturpolitiska toppmötes
båda dagar."

Under ministermötet diskuterades även #metoo och kulturministrarna
skickade efter mötet ut ett gemensamt uttalande:

"Vi, de nordiska kulturministrarna, är fast beslutna att göra vad vi kan för att
få till denna ändring. Vi har mycket att lära av varandras erfarenheter.
Därför ska diskussionen också framöver vara i fokus på nationell, nordisk
och internationell nivå och är lika viktiga i alla våra ansvarsområden –
kultur, media och idrott."

Diskussionerna under mötet kommer att sammanställas i en rapport med en
framtidsinriktad analys. Rapporten kommer att finnas tillgänglig för alla att
läsa här. 

 



Artikel från Kulturdepartementet

Frågor och svar om skrivelsen En
politik för engagemang
Publicerad 08 maj 2018

Civila samhället gör stora insatser varje dag, för
demokratin, i välfärden, mot ensamhet och utsatthet. Nu
lägger regeringen fram skrivelsen ”En politik för
engagemang – långsiktighet och oberoende för
civilsamhället” till riksdagen med målet att stärka
långsiktigheten och oberoendet för civila samhället. Här
är det du behöver veta om skrivelsen och regeringens
politik för civilsamhället.

Varför är det viktigt med ett starkt civilsamhälle? 

Ett självständigt, starkt och mångfacetterat civilsamhälle är en central del i
en levande demokrati. Människors frivilliga engagemang och organisering
behövs i ett Sverige som håller ihop och där vi känner gemenskap och tillit
till varandra. Det är därför viktigt att det civila samhället har goda och
långsiktiga förutsättningar för att verka och att dess oberoende värnas.

Vad gör regeringen för att stärka civilsamhället?

Regeringen har under mandatperioden utformat en rad åtgärder som stärker
dialogen med det civila samhället, ökar kunskapen hos offentliga aktörer och
skapar bättre förutsättningar för det civila samhällets verksamheter. I
skrivelsen redogör regeringen för de åtgärder som gjorts för att stärka
långsiktighet, stabilitet och oberoendet för det civila samhället. 

Vad bör man veta om skrivelsen?
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1. Att regeringen beskriver sina insatser under mandatperioden och
inriktningen för politiken som är att stärka långsiktighet och oberoende
för civilsamhället.

2. Att skrivelsen i stora delar utgår från utredningen Palett för ett stärkt
civilsamhälle från 2016.

3. Att skrivelsen även rymmer nya initiativ och åtgärder som bidrar till:

ändamålsenliga former för dialog och samråd med civilsamhället för att
gemensamt kunna lösa aktuella samhällsproblem,
ökad kunskap bland offentliga aktörer om det civila samhällets betydelse
och särart,
långsiktig, förutsebar och rättssäker hantering av statsbidrag,
bättre villkor för civilsamhällets egna verksamheter.

Åtgärder inom de fyra områdena: dialog, kunskap,
bidrag och verksamhet

Ökad kvalitet och långsiktighet i dialogen med det civila
samhället 

Exempel på åtgärder:

Regeringen har infört sakråd som arbetsmetod i Regeringskansliet för att
förbättra regeringens beslutsunderlag och för att stärka departementens
samordning i dialogen med det civila samhället.

Regeringen har tillsammans med organisationer i det civila samhället
gjort en överenskommelse om dialog och samråd mellan regeringen och
det civila samhällets organisationer på nationell nivå. 

Mer kunskap om det civila samhället

Exempel på åtgärder:

Regeringen förstärker arbetet med kunskapsutveckling och
kunskapsspridning som syftar till att förbättra villkoren för det civila
samhället. Förstärkningen syftar bl.a. till kompetensutveckling bland
offentliga aktörer, ökad myndighetssamverkan och kunskapsstöd för det
civila samhället. Regeringen tillför sju miljoner kronor från 2018 för
detta arbete, huvudsakligen till det arbete som Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedriver.



Långsiktiga bidrag som stärker det civila samhällets
självständighet

För att säkra existensen av ett självständigt civilsamhälle stödjer den svenska
staten ideella organisationer genom bl.a. statsbidrag i olika former. För att
värna bidragssystemens legitimitet är det viktigt att offentliga medel inte
hamnar hos organisationer som bedriver verksamhet som står i strid med
samhällets grundläggande värderingar. Det är också viktigt att statsbidragen
så långt som möjligt präglas av stabilitet och förutsebarhet.

Exempel på åtgärder:

Under mandatperioden har regeringen ökat statsbidragen via
förordningar riktade enbart till civilsamhällesorganisationer från 7,5
miljarder till 9 miljarder kronor. Räknar man in de förordningar som
avser statligt stöd till både civilsamhällesorganisationer och andra
målgrupper ökade beloppet under samma period från 11,5 miljarder till
13,7 miljarder kronor. 

Regeringen strävar efter en mer ändamålsenlig tillämpning av befintliga
regler och rutiner för statlig bidragsgivning till det civila samhällets
organisationer. Avsikten är att stödet ska bli mer långsiktigt, förutsebart
och enhetligt. En departementspromemoria har tagits fram av
Kulturdepartementet och skickats ut på remiss.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över demokrativillkoren i
statsbidragsförordningar och tillämpningen av dessa villkor. Utredningen
ska föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor som
beaktar föreningsfriheten.

Långsiktigt stärkta förutsättningar för det civila samhällets
verksamheter

Utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle identifierade åtgärder som dels
kan förbättra det civila samhällets möjligheter att bedriva sin verksamhet,
dels minska organisationernas administrativa börda. 

Exempel på åtgärder som regeringen vidtagit bl.a. mot bakgrund av
utredningen: 

Regeringen har under 2015–2018 förstärkt stödet till organisationer i det



civila samhället för verksamhet riktad till asylsökande och nyanlända. 

Regeringen har förstärkt bidragen till allmänna samlingslokaler med 20
miljoner kronor per år 2017–2018 och beräknar att tillföra ytterligare 10
miljoner kronor per år 2019–2020.

Regeringen har initierat ett långsiktigt reformprogram för att minska och
motverka segregation. I detta arbete är det civila samhället en prioriterad
del. 

Regeringen har förstärkt det civila samhällets arbete mot hot och hat i
det offentliga samtalet samt beslutat om en stödförordning för
säkerhetshöjande åtgärder för organisationer i det civila samhället.

Regeringen har under perioden arbetat med inriktningen att underlätta
för de organisationer som vill erbjuda välfärdstjänster. Utifrån
Välfärdsutredningens förslag har regeringen bedömt att idéburna aktörer
inte bör omfattas av alla de krav som ställs på andra för att få tillstånd
att ta emot offentlig finansiering. Regeringen har därtill initierat eller
vidtagit ett antal åtgärder för att underlätta för det civila samhället att
erbjuda välfärdstjänster, t.ex. förenklingar vid upphandling av
välfärdstjänster som understiger tillämpligt EU-tröskelvärde, reserverat
deltagande i upphandlingar, strategi för sociala företag och vägledning
för myndigheter om bl.a. socialt företagande, inklusive idéburet
företagande.



Artikel från Kulturdepartementet

Mer kultur till fler barn och unga
Publicerad 09 april 2018

Regeringen föreslår i Vårändringsbudgeten för 2018 att
Statens kulturråd får 10 miljoner kronor som ska gå till
kultur för barn och unga i en tillfällig satsning under
2018. Satsningen kompletterar den omfattande
bidragsgivningen som Kulturrådet redan idag riktar mot
kultur för barn och unga. Satsningen är en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
– Att redan i tidig ålder få sjunga, rita, dansa och ta del av kultur är av
betydelse för alla barn, oavsett var i landet de bor. Med denna satsning
förstärker vi det viktiga arbetet som Statens kulturråd och andra aktörer i
hela landet gör, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

En central målsättning för kulturpolitiken är att främja barn och ungas
möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet, på landsbygd såväl
som i större städer och att möjligheterna till eget skapande ökar.  Det är av
särskild betydelse att nå fler målgrupper.

Medlen kommer att utgöra ett komplement till den omfattande
bidragsgivning som Kulturrådet har redan idag. De nya medlen innebär en
generell ambitionshöjning i syfte att låta fler barn och unga få möjlighet till
konst och kultur och att stimulera det egna skapandet. Regeringen kommer
att återkomma kring hur uppdraget till Kulturrådet ska formuleras.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen stärker stödet till
mindre biografer i hela landet
Publicerad 03 april 2018

I Vårändringsbudgeten för 2018 satsar regeringen
ytterligare 15 miljoner kronor under 2018 för att tillfälligt
förstärka stödet till mindre biografer och filmfestivaler.
Detta är en förstärkning utöver den satsning om 25
miljoner kronor årligen som genomförs 2016 - 2019.
Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen
och Vänsterpartiet.
– Kultur i hela landet är en hjärtefråga för mig. De medel vi sedan tidigare
prioriterat för biografer på mindre orter och till filmfestivaler har varit hett
eftertraktade. Så därför förstärker vi denna satsning med ytterligare 15
miljoner i år, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Svenska Filminstitutet får i uppgift att besluta om den närmare användningen
av stöden utifrån de behov som finns i målgruppen.  Det kan till exempel
innebära en ökning av stödbelopp per ansökan eller att öppna upp stöd till
bredare målgrupper. Det kan också handla om förstärkt stöd till andra
aktörer som bidrar till en levande filmkultur i hela landet, till exempel
filmfestivaler.

Detta är en av flera satsningar på svensk film och filmproduktion som
regeringen har gjort under mandatperioden.
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Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Fler lärare till kulturskolan – nu
fördelas pengar till lärosätena
Publicerad 29 mars 2018

Idag har regeringen beslutat om fördelning av medel för
att fler kulturskolelärare ska utbildas. De lärosäten som
tilldelas medel är Lunds universitet, Göteborgs
universitet, Umeå universitet, Stockholms universitet,
Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms
Musikpedagogiska Institut.
– Detta är en viktig del i den nationella strategin för kulturskolan som vi
nyligen presenterade. Förutsättningarna för att fler barn i Sverige ska få testa
sina vingar, utmana sin nyfikenhet, stå på en scen, spela ett instrument,
fotografera, programmera och måla behöver bli ännu bättre, säger Alice Bah
Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

För att förbättra förutsättningarna för att rekrytera lärare till kulturskolan
föreslår regeringen en permanent satsning på ett kulturskolekliv motsvarande
25 miljoner kronor för 2018, och beräknar 40 miljoner kronor årligen fr.o.m.
2019. När satsningen är fullt utbyggd kan de här särskilda medlen, lågt
räknat, komma att motsvara 150–200 utbildningsplatser per år. Satsningen
innebär bl.a. bättre information om befintliga utbildningsvägar, fler
utbildningsplatser, fortbildningsinsatser och utvecklingsmedel till vissa
lärosäten för att ta fram utbildningar med relevans för kulturskolan.

– Kärnan i kulturskolan är lärarna och inom några år väntar stora
pensionsavgångar samtidigt som kulturskolans utbud breddas. Därför
behöver vi säkerställa att fler kulturskolelärare utbildas och att personer som
idag har en konstnärlig utbildning får möjlighet till en pedagogisk utbildning,
säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och
forskning.
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Totalt handlar dagens beslut om nästan 19 miljoner kronor som betalas ut i
april. Av de 25 miljoner kronor som avsatts för 2018 har 4 miljoner redan
gått till ett uppdrag till Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd
att tillsammans kartlägga behovet av, och informera om, högskoleutbildning
av relevans för den kommunala kulturskolan.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet,
Kulturdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen växlar upp arbetet för
att bryta segregationen
Publicerad 23 mars 2018

En högt prioriterad fråga för regeringen är att bryta
segregationen. Arbetet sker på flera fronter och tio
ministrar arbetar tillsammans för att vända utvecklingen
och bidra till minskade klyftor och ett tryggt Sverige som
håller ihop. Regeringens arbete bedrivs inom ramen för
ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation
för perioden 2017–2025 och leds av samordnings- och
energiminister Ibrahim Baylan.
För att säkerställa att arbetet sker på bred front samlas de mest berörda
ministrarna regelbundet i en statsrådsgrupp för minskad segregation. Det
senaste mötet i statsrådsgruppen den 21 mars 2018 blickade framåt och
fokuserade på ytterligare långsiktiga åtgärder som behövs. Diskussionen
kretsade kring fem målsättningar: bekämpa brottsligheten, minska
långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka
samhällsservicen och minska boendesegregationen, och stärka demokratin
och stödja det civila samhället. Ett mycket viktigt steg i arbetet är den
miljardsatsning på statsbidrag till kommuner med områden med
socioekonomiska utmaningar som regeringen fattade beslut om den 15 mars.

- Regeringen har redan vidtagit omfattande åtgärder för att minska
segregationen och klyftorna i vårt land, men nu växlar vi upp arbetet
ytterligare. Satsningen på 2,2 miljarder årligen som vi nyligen presenterade är
en viktig åtgärd men vi behöver göra mer och vi behöver tänka långsiktigt,
säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.
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Artikel från Kulturdepartementet

Nu breddas dialogen mellan
civilsamhället och regeringen
Publicerad 21 februari 2018

En överenskommelse om en gemensam stödstruktur för
dialog och samråd har idag tecknats mellan regeringen
och det civila samhället på nationell nivå.
Överenskommelsen vidareutvecklar den tidigare
Överenskommelsen inom det sociala området och
öppnar för nya möjligheter till dialog och samråd.
- Den här överenskommelsen banar väg för en förbättrad dialog och
samverkan med det civila samhället, därför har regeringen varit angelägen
om att kunna sluta denna överenskommelse, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Syftet med breddningen är att kunna lösa hinder och hitta former för
samverkan där behoven är som störst. Regeringen har även tillfört
överenskommelsens kansli tre miljoner kronor årligen för en breddad
verksamhet.

- Det civila samhällets organisationer gör stora insatser i Sverige, inom
många arenor. För att det offentliga ska kunna göra sitt jobb behövs
civilsamhällets kunskaper och perspektiv. Den här överenskommelsen lägger
grunden till det, säger ministern.

Överenskommelsen har sitt fokus på den nationella nivån och tecknas mellan
regeringen och paraplyorganisationer inom civilsamhället. De organisationer
som från början valt att ansluta är Civos – Civilsamhällets organisationer i
samverkan, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social
omsorg, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU –
Sveriges ungdomsorganisationer. Ytterligare paraplyorganisationer inbjuds

https://www.regeringen.se/


att ansluta.

Läs överenskommelsen här:
Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället på nationell nivå



Artikel från Kulturdepartementet

Om vägar framåt efter #metoo-
uppropet i kultursverige
Publicerad 15 februari 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ledde
Kulturdepartementets seminarium ”Ut ur skuggorna in i
strålkastarljuset” på Folk och Kultur, ett nytt
kulturpolitiskt konvent om konst och kultur i hela
Sverige. Syfte: att lyfta fram det fortsatta arbetet efter
#metoo-uppropet. Och visa nya vägar framåt.
- Det är en förmån att vara kulturminister och få möta, lyssna till och samtala
med kulturarbetare och andra engagerade som kan bidra till förändring, sa
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, inför ett fullsatt
seminarium.

Men vad har hänt sedan den 8 november? Vad är nycklarna i det
förändringsledarskap som krävs? Och vad har vi gjort för fel tidigare? var
några av frågeställningarna ministern lyfte för att tillsammans med den
inbjudna panelen ringa in de viktigaste förutsättningarna som krävs för att få
till en förändring - en varaktig och hållbar förändring. Bland annat lyftes att
alla måste ta ansvar och våga erkänna problemen, vikten av mod och att
tänka nytt, men även att det handlar om makt och representation.

- Gör det du kan, utifrån den du är, med det du har, där du är, var kultur- och
demokratiminister uppmaning, så vi slipper stå här om ett år och skämmas
över att inget har hänt.
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Artikel från Kulturdepartementet

Vem får vara med i det nordiska
kulturlivet?
Publicerad 09 februari 2018 Uppdaterad 09 februari 2018

På Nordiska kulturpolitiska dagen som ägde rum på
Dansens Hus den 29 januari samlades 400
beslutsfattare, forskare och kulturutövare från hela
Norden. Det främsta syftet var att diskutera integration
och inkludering i det nordiska kulturlivet.
Sveriges kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigde dagen
med att rikta ett stort tack till Kulturanalys Norden och det norska
Kulturrådet för ett angeläget arrangemang och spännande program. Hon
fortsatte med att belysa vikten av det nordiska samarbetet.

- Det nordiska samarbetet är väldigt viktigt och för att det ska fortsätta vara
angeläget måste det kunna fånga upp viktiga strömningar i samhället. Kraven
från kulturlivet och samhället i stort att vi kulturministrar i högre grad ska ta
oss an frågor om jämställdhet, integration och mångfald växer sig allt
starkare.

Samtal om diskriminering i kulturvärlden och #metoo

Efter invigningstalet fick Alice Bah Kuhnke sällskap på scenen av den
norska kulturministerns rådgivare Frida Blomgren. Tillsammans förde de en
dialog om diskriminering i konst- och kulturvärlden och om vad som kan
tänkas vara grundskälen till problemet. I samtalet lyftes även uppropet
#metoo. Kultur- och demokratiministern berättade om de 10 första
kulturpolitiska steg som regeringen tagit fram med anledning av uppropet.

- Situationen som den är i dag, med bristande jämställdhet och mångfald är
inte acceptabel. Vi måste finna sätt att ta oss an de strukturer som gjort
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metoo-uppropet nödvändigt, sa Alice Bah Kuhnke.

Kulturlivets möjligheter och utmaningar att bidra till
inkludering och integration

I panelsamtal under dagen berördes frågor som till exempel hur kultursektorn
i Norden kan bli mer jämställd, på vilket sätt mångfalden kan öka hos våra
kulturinstitutioner och vad som krävs av kulturlivet för att i framtiden
inkludera nya röster.

Under programpunkten "Perspektiv på integration och inkludering – vad
säger forskarna?" diskuterades integrationspolitikens och kulturpolitikens
möten och gränsdragningar samt kulturlivets möjligheter och utmaningar att
bidra till inkludering och integration. Kulturanalys Norden presenterade även
tre rapporter som belyser hur inkluderande kulturlivet i Norden är i
jämförelse med inkluderingen mellan de nordiska länderna. Det framgick
bland annat att de statligt finansierade kulturinstitutionerna i Norden är
jämställda, men att det bland de anställda männen är vanligare att ha ett
konstnärligt yrke eller en chefsposition än vad det är bland de anställda
kvinnorna.

Diskussionerna och presentationerna varvades under dagen med
uppträdanden. Skådespelerskan och författaren Evin Ahmad läste ur sin
nyutkomna bok "En dag ska jag bygga ett slott av pengar" och deltagarna
fick se ett utdrag ur dansverket "Rhythm, Roots and Revolution".



Artikel från Kulturdepartementet

Det samiska folkets nationaldag,
den 6 februari, jubileumsåret 2018
Publicerad 09 februari 2018

I år är det hundra år sedan det första samiska
landsmötet hölls på svensk mark, närmare bestämt i
Staare (Östersund) i Sverige. Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i det
högtidliga firandet i Östersund.
Redan 1904 bildade Elsa Laula den första samiska riksorganisationen,
Lapska Centralförbundet. Hon förstod tidigt vikten för det samiska folket att
organisera sig.

Den 6 februari 1917 hade Elsa Laula och Daniel Mortenson kallat till det
allra första landsmötet. Det ägde rum i Trondheim i Norge. På mötet deltog
samer från både Norge och Sverige. Året efter, 1918, tog Vilhelmina-Åsele
sameförening initiativ till ett samiskt landsmöte i Sverige.

Att lära ut samisk historia

Innan den officiella invigningen deltog ministern vid förhandsvisningen av
UR:s satsning "Min samiska historia", en tv-serie i fyra avsnitt som riktar sig
till ungdomar i årskurs 7–9. I serien följer man fyra unga samer som på olika
sätt är präglade av sin historia. Det handlar om förfäders erfarenheter av
tvångsförflyttningar, rasbiologiska undersökningar och nomadskolor som
lämnat spår, men också om stoltheten över det samiska arvet. Programmen
finns tillgängliga via UR Play.

Diskriminering mot samer

Ministern hann även med ett möte med Gaaltijes styrelse. Stiftelsen Gaaltije
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driver det sydsamiska kulturcentret Gaaltije till gagn för det samiska folkets
kulturella och kristna intressen. På kulturcentret visades utställningen "Vad
ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?" Alice Bah Kuhnke
tog del av utställningen som bygger på citat från verkligheten. Dels rasistiska
glåpord, dels citat från officiella dokument, som domar och vetenskapliga
artiklar, som visar hur djupt rotad diskrimineringen mot samer är.

Invigningen

Alice Bah Kuhnke höll invigningstalet från Rådhustrappan i Östersund. Hon
talade om Elsa Laulas gärning, men också om den splittring som tidigare
skedde på 1700-talet då nationsgränserna i Norden drogs.

– Fortfarande gäller olika villkor för samerna i de tre nordiska länderna. När
Elsa Laula dog 1931 hade alla de föreningar hon startat och varit drivande i
upphört. Men idag vet vi att hon spelat en stor roll för den samiska
rättighetskampen, för demokratin och för framväxten av starka samiska
organisationer och till med Sametinget.

Invigningsdagen avslutades med högtidsmiddag tillsammans med bland andra
representanter från Sametinget, norska och finska sametingens presidenter
och representanter för ryska samer samt samiska organisationer.



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Vi gratulerar på samernas
nationaldag
Publicerad 05 februari 2018

Idag, den 6 februari, firas det samiska folkets
nationaldag. Det är också ett jubileumsår. 1917 hölls
det första samiska landsmötet i Trondheim i Norge och i
år är det 100 år sedan det första landsmötet hölls i
Sverige. Utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vill särskilt
uppmärksamma detta och skicka en hälsning.
– Jag känner oerhörd stolthet över den samiska kulturen och över att få kalla
mig sameminister, säger Alice Bah Kuhnke som också befinner sig i
Östersund för att delta i firandet.

– Den samiska historien är också vår historia. Alla barn i Sverige ska lära sig
om urfolket och den historia vi delar. Vi ska inte väja för de mörkare delarna
av den svenska statens historia. Bara genom att lyfta upp allt i ljuset kan vi
bygga en bra framtid tillsammans, hälsar Gustav Fridolin.
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Artikel från Kulturdepartementet

Program för kultur: Sveriges
ordförandeskap 2018 i Nordiska
ministerrådet
Publicerad 29 januari 2018

Det övergripande temat för det svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är Ett
inkluderande, innovativt och tryggt Norden.
Kultursektorn har en avgörande roll i förverkligandet av
denna vision. Här presenteras det svenska
ordförandeprogrammet för kultur.
"Sveriges ordförandeskapsår ska bli ett år av inspiration, eftertanke och
skaparglädje i ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden. För mig som
kultur- och demokratiminister står yttrandefriheten alltid i centrum. Kulturen
ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som
grund. I dag står yttrandefriheten inför betydande utmaningar, i världen i
stort, men även i Norden. Det nordiska samarbetet har aldrig varit viktigare",
säger Alice Bah Kuhnke.

Det Hållbara, Kreativa, Interkulturella, Unga och
Digitala Norden

Det svenska ordförandeskapsprogrammet för kultur utgår 2018 från fem
teman: det Hållbara, Kreativa, Interkulturella, Unga och Digitala Norden.
Strategin togs fram redan 2013 och reviderades 2016.

Under årets ordförandeskap har Sverige valt att fördjupa frågeställningarna i
dessa teman för att möta utmaningar som bl.a.: Hur vi kan säkra de fri- och
rättigheter som vi i Norden har kämpat hårt för, där yttrandefriheten är en av
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de mest grundläggande? Hur vi ska föra öppna samtal om vilken framtid vi
vill ha? Hur människor ska känna samhörighet trots att man lever sitt liv på
olika sätt?

Det hållbara Norden
I och med antagandet av Agenda 2030 har hela världen ett gemensamt
ramverk för hållbar utveckling, även om utmaningarna ser olika ut. En tydlig
roll för kulturen återfinns i det mål som det samnordiska programmet har valt
som sitt fokusområde – det tolfte målet om att främja hållbara konsumtions-
och produktionsmönster. Kreativitet kan visa vägen – designen och
arkitekturen är här av särskild betydelse. De nordiska länderna har redan
framflyttade positioner vad gäller den kulturella och kreativa sektorns
livskraft såväl som innovativa hållbarhetslösningar, men det finns ytterligare
potential att främja de lösningar för hållbara konsumtions- och
produktionsmönster som uppstår i designen och arkitekturen.

Det kreativa Norden
Ett gott klimat för professionellt kulturskapande förutsätter goda
utbildningsmöjligheter, goda ekonomiska förutsättningar
men även möjligheten att kunna ge uttryck för sin kreativitet utan
att tystas vare sig av offentliga institutioner eller av rädsla för hot och hat.
Att detta ansvar inte slutar vid våra gränser visar sig inte minst genom att
Norden är den region i världen som erbjuder flest fristäder till förföljda
konstnärer. 

Det interkulturella Norden
Mångfalden mellan, och inom, de nordiska länderna har alltid funnits. Denna
mångfald har blivit allt tydligare under senare år, med ökade influenser från
övriga världen. Att mångfalden alltid har varit en integrerad del av Norden
tydliggörs inte minst av regionens mångfasetterade kulturarv, som tydligt
visar på samspelet mellan Norden och resten av världen. I de nordiska
länderna finns flera erkända nationella minoriteter och urfolk. Det finns
också samhällsbärande språk som genom sin ringa storlek ändå är sårbara.
De nordiska länderna är alla parter i Unescos konvention från 2005 om
skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar och har därmed
åtagit sig att värna och stärka förutsättningarna för att dessa kulturyttringar
ska kunna bevaras och utvecklas.

Det unga Norden
Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara den bästa platsen i
världen för barn och unga. En stor del av denna vision kan förverkligas
genom kultursamarbetet, som enligt de nordiska kulturministrarnas strategi



ska prioritera konst och kultur för, av och med barn och unga. Det egna
skapandet är avgörande för såväl kreativitet som självförtroende under
resten av livet. Att detta synsätt präglar Norden tydliggörs bland annat av att
alla de nordiska länderna har någon form av offentligt finansierade musik-
eller kulturskolor öppna för alla. God tillgång till konst, kultur och det egna
skapandet måste vara en självklarhet för alla barn, oavsett övriga
förutsättningar. I de nordiska kulturministrarnas strategi betonas vikten av att
lägga särskilt fokus på barn och unga i utsatta positioner. I detta ingår
ensamkommande och nyanlända barn och unga.

Det digitala Norden
Digitaliseringen står i centrum för det övergripande svenska
ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Strategin för kultursamarbetet
slår fast att digital förmedling är en viktig del av arbetet med att
demokratisera tillgången till både kulturarv och nyproducerad konst och
kultur i Norden. Den snabba digitala utvecklingen har skapat både
möjligheter och stora utmaningar för det demokratiska samtalet. Det finns på
många sätt bättre förutsättningar för att uttrycka, sprida och ta del av olika
åsikter, idéer och information och därigenom ifrågasätta andras ståndpunkter
och bilda opinion. Samtidigt har digitaliseringen medfört ett förändrat
informationsutbud och har åtföljts av ett hårdnat samtals- och debattklimat.

Välkomna till Sveriges ordförandeskapsår 2018!



Artikel från Kulturdepartementet

Kulturpolitiska satsningar som
träder i kraft vid årsskiftet
Publicerad 29 december 2017 Uppdaterad 29 december 2017

År 2017 går mot sitt slut och ett nytt år står för dörren.
Efter årsskiftet träder flera av regeringens nya
kulturpolitiska satsningar ikraft.
Nedan presenteras ett urval av uppdrag från regleringsbreven till
myndigheter inom kulturpolitiken. Samtliga regleringsbrev går att läsa på
Ekonomistyrningsverkets webbplats esv.se.

Förbättrade förutsättningar för den fria konsten där 115 miljoner kronor
tillförs årligen från och med 2018. Satsningen innebär bland annat en
förstärkning av stipendier och ersättningar som fördelas direkt till
konstnärer av Konstnärsnämnden.
Kungliga biblioteket får 25 miljoner kronor årligen 2018–2020 för att
hantera uppdraget om digitalt kompetenslyft via bibliotek.
Nya Nationalmuseum får 65 miljoner kronor 2018 och 42 miljoner
kronor årligen från och med 2019. Nationalmuseum förbereder för
nyöppnandet av museet hösten 2018.
Satsningar på jubileumsåret "Ingmar Bergman 100 år" där Dramaten,
Bergmancenter på Fårö och Stiftelsen Ingmar Bergman tillförs totalt 8
miljoner kronor 2018. Likaså tillförs anslaget filmstöd 5 miljoner kronor
från 2018 och ytterligare 10 miljoner kronor från 2019 för att
digitalisera, bevara och tillgängliggöra filmarvet.
15 miljoner kronor fördelas mellan Operan, Dramaten och Riksteatern
årligen under 2018–2020 för satsningar på digitala utsändningar av
föreställningar.
Statens konstråd blir ett nav för kunskapsutveckling för offentlig konst
och får 20 miljoner kronor årligen 2018–2020.
Statens maritima museer tillförs 47 miljoner kronor och får samtidigt nya
uppgifter då de transporthistoriska museerna och samlingarna inordnas
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från Trafikverket.
Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) tillförs 5 miljoner
kronor från och med 2018 i syfte att inrätta en ny forskningsfunktion för
gestaltad livsmiljö.
Kulturrådet får i uppdrag att avsätta medel för en nationell samordnare
av fristadssystemet – ett system som under en begränsad period kan ge
skydd till konstnärer som förföljs i sina hemländer.
I Kulturrådets regleringsbrev öronmärks 500 000 kronor till Carl Eldhs
ateljémuseum.
Ett nationellt kulturskolecentrum inrättas i Statens kulturråd. För detta
avsätts 10 miljoner kronor årligen från och med 2018.
Statens kulturråd tillförs 250 miljoner kronor årligen 2018–2020 för att
öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Justitiedepartementet,
Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Möten med myndigheter och
arbetsmarknadens parter om
sexuellt våld och trakasserier
Publicerad 15 december 2017

Med anledning av #metoo-uppropen har den svenska
regeringen initierat möten om sexuellt våld och
trakasserier med bland annat arbetsmarknadens parter,
myndighets- och näringslivschefer samt initiativtagarna
bakom uppropen.
De dialogmöten som regeringen har haft med olika aktörer har haft fokus på
arbetsgivarens ansvar för att motverka sexuellt våld och trakasserier och
vilka åtgärder som redan har genomförts. Samtalen har även handlat om
vilka eventuella brister som finns vad gäller lagar och regler och vilka
åtgärder som behöver göras.

Den 6 mars träffade jämställdhetsminister Åsa Regnér representanter
från 65 Me too-upprop på Historiska museet och mottog deras
gemensamma kravlista med sju åtgärdsförslag som rör arbetsliv,
samhälle och skola.

Den 9 november 2017 träffade kulturminister Alice Bah Kuhnke
företrädare för nationalscenerna med anledning av det första svenska
uppropet #tystnadtagning. Statsrådet har även haft möte med
Diskrimineringsombudsmannen och dialoger med ett antal aktörer inom
kultursektorn.

Den 23 november träffade justitieminister Morgan Johansson och
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jämställdhetsminister Åsa Regnér cheferna för Polismyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Brottsförebyggande rådet. 

Pressmeddelande: Morgan Johansson och Åsa Regnér bjuder in
myndighetschefer för att diskutera sexuella trakasserier 

Den 24 november träffade ministern för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson generaldirektörerna för
Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet samt
Vetenskapsrådet med anledning av #akademiuppropet Statsrådet har
även haft möte med expertgruppen för jämställdhet i högskolan.

Den 30 november träffade utbildningsdepartementets statsråd Gustav
Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Anna Ekström företrädare för
skoluppropen #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt
tillsammans med representanter från elevorganisationerna, civilväsendet,
skolväsendets fackliga organisationer och skolmyndigheterna.

Den 30 november samlade bostadsminister Peter Eriksson företrädare
för byggbranschen. Statsrådet bjöd även in initiativtagarna till uppropet
#sistaspikenikistan.

Artikel: Byggbranschen agerar för att stoppa kränkningar och övergrepp

Den 8 december träffade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och
jämställdhetsminister Åsa Regnér arbetsmarknadens parter samt
myndighetscheferna på Arbetsmiljöverket och
Diskrimineringsombudsmannen.

Artikel: Möte med anledning av #metoo: "Tillämpningen av regler och
det förebyggande arbetet måste bli bättre"

Den 11 december träffade jämställdhetsminister Åsa Regnér
initiativtagarna till uppropen i olika branscher för #metoo

Artikel: #MeToo-uppropen på Rosenbad för att tala med regeringen
Näringsminister Mikael Damberg har kallat samtliga ordföranden i
statliga bolag till möten den 15 och 18 januari.

 



Artikel från Kulturdepartementet

Sakråd om ytterligare åtgärder för
att motverka afrofobi
Publicerad 05 december 2017

Regeringen presenterade en nationell plan mot rasism,
liknande former av fientlighet och hatbrott i november
2016. Inom ramen för planen bedrivs ett aktivt arbete
mot bland annat afrofobi och afrofobiska hatbrott. Som
ett led i detta arbete bjöd statssekreterare Karin
Strandås in till sakråd för att diskutera ytterligare
åtgärder för att motverka afrofobi i Sverige.

Nationell plan mot rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott

Redan i förarbetet till planen ”Samling mot rasism”, under hösten 2015,
deltog representanter från det civila samhället, politiker och tjänstepersoner.
Planen omfattar förutom afrofobi även antisemitism, antiziganism,
islamofobi, rasism mot samer och liknande former av fientlighet, till exempel
homofobi och transfobi.

Som ett led i att genomföra planen anordnar regeringen så kallade sakråd för
att diskutera vilka ytterligare åtgärder som behövs för att motverka rasism
och hatbrott i vårt land.

Sakråd med civilsamhället och myndigheter 

Den 28 november bjöd statssekreterare Karin Strandås in representanter för
afrosvenskar och berörda myndigheter till ett sakråd om afrofobi. De som
kunde komma till mötet var representanter för Afrosvenskarnas Forum för
Rättvisa, Afrosvenskarnas Riksförbund, Cinemafrica och TRYCK samt
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Forum för levande historia, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Diskrimineringsombudsmannen och Länsstyrelsen i Stockholms län. 

– Alla uppdrag från regeringen till olika myndigheter om rasism omfattar
afrofobi, men det finns också ett antal uppdrag från regeringen som har ett
särskilt fokus på afrofobi. Vi träffas här idag för att diskutera vilka ytterligare
åtgärder som behöver göras, sa Karin Strandås i sin inledning till mötet.

Myndigheterna redogjorde inledningsvis för sitt arbete. Detta följdes av
diskussioner som utgick från de strategiska områdena som planen lyfter
fram; utbildning och forskning, förebyggande arbete på nätet, civila
samhället och rättsväsendet.

Stort behov av insatser

Representanterna från det civila samhället vittnade om övergrepp och rasism
som finns i samhället; i skolan, på nätet, i vården och i vardagen. Behovet av
riktade insatser och åtgärder mot afrofobi är stort.

Diskussionerna kom bland annat att handla om hur de utbildningsinsatser
som görs ska nå fler och att rikta utbildningar till särskilt viktiga grupper.

Hatet på nätet ökar också och det har haft till följd att många afrosvenskar
inte är närvarande online på grund av risken för hot. Vi bygger upp våra
samhällskontakter med myndigheter på nätet, till exempel
Försäkringskassan. Vad händer då grupper av människor drar sig undan från
det offentliga rummet eller från nätet?

Civilsamhället har en viktig roll i den nationella planen mot rasism och
hatbrott. Diskussionen kom även att handla om hur samarbetet med
myndigheterna ska formas och att det civila samhället inte kan ta över det
arbete som myndigheterna förväntas utföra.

Många förslag och synpunkter som kom upp under det två timmar långa
mötet, som statssekreterare Karin Strandås och tjänstepersonerna från
Regeringskansliet tog med sig i det fortsatta arbetet med att genomföra
planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

 

 



 



Artikel från Kulturdepartementet, Miljödepartementet

Alice Bah Kuhnke och Karolina
Skog talade på Arkitekturgalan
Publicerad 01 december 2017

Den 28 november deltog miljöminister Karolina Skog
och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke på
Arkitekturgalan i Stockholm.
Ministrarna berättade om regeringens arbete med att ta fram satsningar för
att stärka de gröna stadsbyggnadsfrågorna samt om den kommande politiken
för arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer.

Karolina Skog talade om hur arkitektur och stadsplanering kan bidra till att
lösa många av de utmaningar samhället står inför. Hon meddelade att den
nya politiken strävar efter att skapa förutsättningar för en större helhetssyn
för den byggda miljön.

- Regeringen har en ambition att hitta ett helhetsperspektiv för politiken om
arkitektur, stadsutveckling och bostadspolitik där staten går från att vara
kravställare till att vara en aktör som ger riktning och verktyg för kommuner
och regioner, sa miljöminister Karolina Skog.

Även Alice Bah Kuhnke lyfte fram vikten av att staten ska vara ett
föredöme inom arkitektur. Den nya politiken kommer innefatta nya mål och
strukturer för statliga byggherrar och fastighetsförvaltare att förhålla sig till.
Den kommer också stärka förutsättningarna för att alla offentliga aktörer ska
kunna följa efter för att bidra till ökad innovationskraft och initiativ som
prioriterar gestaltningen av våra offentliga miljöer.
Alice Bah Kuhnke berättade om arbetet som följt sedan hon tog emot
förslagen från utredningen Gestaltad livsmiljö.

- Vi har lagt tid på att gå igenom remissvaren. Fört samtal med många
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myndigheter. De som ska säkerställa att den politik som vi jobbar fram blir
en politik som håller samman och bär. Många remissinstanser har också lyft
vikten av att ha en gemensam syn. Så att vi inte gör adhoc-satsningar som
inte gör skillnad för människor som ska bo och leva, sa Alice Bah Kuhnke.

Ministrarna meddelade att propositionen om arkitektur, form och design för
hållbara gestaltade livsmiljöer samt skrivelsen Levande städer kommer
överlämnas till riksdagen i början av nästa år.
Arkitekturgalan som arrangeras av Sveriges Arkitekter, är en årligt
återkommande mötesplats inom arkitektur, med arkitekter och branschfolk.
Under dagen medverkade internationella föreläsare, politiker och aktörer i
samhällsbyggnadsbranschen.



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Beslut om europeisk
solidaritetskår, utbildning och
tillgång till kultur på
ministerrådsmöte
Publicerad 24 november 2017

När rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott
träffades 20 och 21 november kunde ministrarna nå ett
beslut om den europeiska solidaritetskåren. De kom
även överens om en ny EU-agenda för högre utbildning
samt om att främja tillgången till kultur via digitala
medel.

Ungdom

Inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet enades ministrarna
om rådets position om kommissionens förslag till förordning om den
europeiska solidaritetskåren. Detta är ett nytt EU-initiativ som tagits fram för
att stödja volontärarbete och arbetslivserfarenhet för ungdomar.

Utbildning

Rådet kom överens om en ny agenda för högre utbildning. Det övergripande
målet är att modernisera den högre utbildningen och se till att den går i takt
med snabba samhällsförändringar. Den nya agendan handlar även om att
utveckla den högre utbildningens roll inom innovation och regional
utveckling samt om frågor om effektivitet och kvalitetssäkring inom högre
utbildning.
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Kultur

När kulturministrarna träffades 22 november antog de rådsslutsatser om att
främja tillgången till kultur via digitala medel. Bland annat framhävde de
möjligheterna till ny teknik för kulturorganisationer för att bättre nå ut till
befintliga eller nya intressegrupper. Ministrarna diskuterade också vad som
kan göras gemensamt på europeisk nivå inom kulturområdet samt hur
kulturen kan bidra till att hålla samman våra samhällen.

Idrott

Idrottsministrarna debatterade idrottens stora utmaningar under 2000-talet.
De diskuterade idrottsledares roll i samhället samt hur samarbetet mellan
idrottsrörelsen och nationella regeringar kan förbättras. Internationella
olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach deltog i denna debatt.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och minister för högre
utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson representerade Sverige.



Artikel från Kulturdepartementet

MR-dagarna i Jönköping. Alla var
där!
Publicerad 21 november 2017

Jönköping öppnade famnen och bjöd in till nordens
största forum om Mänskliga rättigheter, MR-dagarna
2017. Det blev tre dagar fyllda av diskussioner,
debatter, inspiration, seminarier och utställningar. Och
alla var där! Det var allt från tunga organisationer,
statliga myndigheter och kommuner till mindre
föreningar och lokala initiativ.
Flera tusen människor samlades, möttes och delade med sig av kunskap och
erfarenheter. Många exempel och berättelser vittnar också om att de
mänskliga rättigheter inte kan tas för givna utan är något som vi alltid måste
kämpa för och försvara. Årets tema för dagarna var ”De mänskliga
rättigheternas framtid”.

Nationell plan mot rasism och hatbrott

Även i år arrangerade Kulturdepartementet ett välbesökt seminarium. Alice
Bah Kuhnke ledde paneldiskussionen ”Regeringens nationella plan mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott” som lockade ett tusental
åhörare. Förutom kultur- och demokratiministern deltog Mikael Öhman
Almén från Forum för Levande Historia, Helena Dal från Statens medieråd,
Eva Sund från Polisen, Isak Reichel från Judiska Centralrådet och Katri
Linna från Civil Rights Defenders.

Alice Bah Kuhnke poängterade att den nationella planen mot rasism och
hatbrott är ett aktuellt och pågående arbete och att hon löpande träffar både
stora och mindre organisationer för att diskutera hur man bekämpar rasismen
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i vårt land. Ministern lyfte också fram att seminariet skulle ses som en del i
denna plan genom att samla in och diskutera kunskap och erfarenheter.

– Vi ska idag prata om regeringens nationella plan mot rasism, liknande
former av fientlighet och hatbrott, men det här mötet är också en del av
själva handlingsplanen. I planen lyfts fram vikten av att samtala och
interagera med det civila samhället. Så vad är väl då bättre än att diskutera
rasism och hatbrott under MR-dagarna då så många från det civila samhället
är samlade, sa ministern i sitt inledningstal.

Representanterna från myndigheterna redogjorde kort för vilka insatser de
genomfört och vad de planerade att genomföra. Mikael Öhman Almén
berättade till exempel om Forum för Levande Historias uppdrag att ansvara
för samordning och uppföljning inom ramen för planen. Myndigheten
genomför dessutom bland annat regelbundna erfarenhets- och
kunskapsutbyten främst mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor.

Civilsamhället, som representerades av Judiska Centralrådet och Civil Rights
Defenders fick möjlighet att lyfta fram synpunkter på arbetet så här långt,
och bidra med förslag på hur arbetet kan göras än bättre. Katri Linna
menade att kunskap och utbildning är viktigt, men att det är avgörande att
börja i de egna leden hos myndigheterna. Om inte kunskap och attityder är
ordentligt förankrade internt, så är det omöjligt att visa ett samlat och
professionellt ansikte utåt.

Ministern deltog i länsstyrelsernas seminarium

Senare under eftermiddagen deltog Alice Bah Kuhnke även i seminariet
”Från kritik till statistik: FN:s rekommendationer på regional nivå”.
Länsstyrelserna har bland annat fått i uppdrag av regeringen att sprida
kunskap om rekommendationernas innehåll.

Tobias Rahm, som är samordnare för länsstyrelsernas utvecklingsuppdrag för
mänskliga rättigheter, presenterade en färsk rapport om FN:s
rekommendationer till Sverige. Rapporten sammanfattar ett urval av
rekommendationer som Sverige har fått från internationella
granskningsorgan och innehåller statistik som kan användas för att bedöma
hur det ser ut i de olika länen. I rapporten kan man till exempel läsa att 2015
befann sig åtta procent av den vuxna befolkningen i Sverige i riskzonen för
fattigdom och att rätten till lämplig bostad möter påfrestningar i och med att
nästan nio av tio kommuner uppskattar att de har brist på bostäder. Vidare
kan man läsa att 2014 utsattes mer än var fjärde förtroendevald för



trakasserier, hot eller våld. Rapporten syftar till att underlätta samsyn och
därmed samordning kring arbetet med att nå full respekt för Sveriges
internationella åtaganden.

Regeringskansliet på plats på mässan

Regeringskansliet medverkade med en monter i utställningen. MR-
ambassadören Annika Ben David fanns på plats och berättade om
regeringens internationella arbete och bland annat om 135 landrapporter om
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som regeringen
presenterade i april 2017. Rapporterna ska bidra till öppenhet och
transparens i vitala frågor om utrikes- och säkerhetspolitik.

I montern visades en stor del av regeringens arbete inom området som till
exempel regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga
rättigheterna, arbetet mot rasism och hatbrott, regeringens strategi för romsk
inkludering, och arbetet som pågår inom hbtq-området.

MR-dagarna flyttar runt i landet och stafettpinnen går nu vidare till
Stockholm, som kommer att arrangera dagarna under 2018.



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Regeringens insatser för att stärka
läsningen
Publicerad 30 oktober 2017

Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra
sig skriftlig information kan knappast överskattas.
Regeringen genomför en rad olika insatser och
aktiviteter för att stärka läsningen både i och utanför
skolan. 2016 initierade regeringen olika insatser i syfte
att stärka att höstlovet blir ett läslov, på samma sätt som
februarilovet är ett sportlov.
För att uppmärksamma läslovet och inspirera till läsning satsar regeringen 5
miljoner kronor årligen 2017-2020.

Redan i dag tar många kulturinstitutioner, till exempel Kulturhuset i
Stockholm och teatrar runt om i landet, samt många bibliotek initiativ till att
genomföra läsfrämjande aktiviteter under skollov. Genom satsningen stödjer
regeringen genomförandet av dessa och andra läsfrämjande insatser inför
och under skollov.

Kulturrådet fördelar sedan flera år tillbaka bidrag till läsfrämjande insatser.
Stödet uppgick till cirka 17 miljoner kronor 2016. Exempel på regeringens
satsningar för att stärka läsningen:

Läslyftet, en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare, lärare, och
skolbibliotekarier som bland annat syftar till att stimulera barns språk-,
läs- och skrivutveckling och förbättra elevers läsförståelse och
skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Satsningar på språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan och skolan
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genom Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling.

Läsdelegationen som har i uppdrag att samla alla aktörer – skola, kultur
och föreningsliv – runt insatser för läsning i och utanför skolan.

Bokstart som syftar till att stärka små barns språkutveckling.

En ökning av utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela
landet.

Personalförstärkningar i skolbiblioteken.

Satsningar på speciallärare och specialpedagoger genom bland annat en
utökning av platserna på lärarutbildningen för dessa grupper.

Specialpedagogik för lärande, en kompetensutvecklingsinsats för att
stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt hos lärare.

Införandet av kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska
bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1.

Förtydligandet av förskoleklassens och fritidshemmets pedagogiska
uppdrag.

Statens kulturråd har ett utvidgat uppdrag att ta initiativ till, samordna
och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt intresse.

Kulturrådet fördelar ett inköpsstöd till litteratur för folk- och
skolbibliotek för att främja barns och ungas läsintresse.

Inom ramen för kultursamverkansmodellen kan medel fördelas till
litteratur och läsfrämjande verksamheter.

Regeringen har även under hösten 2017 lämnat en proposition till riksdagen
om en läsa-skriva-räkna-garanti som syftar till att elever i behov av stöd
tidigt ska få de stödinsatser som de behöver för att nå målen i svenska,
svenska som andraspråk och matematik på lågstadiet.

Under läslovet kan samhället utanför skolan samlas för att stärka barns
läsning. Kulturinstitutioner kan jobba för att nå fler barn, fotbollsklubben
kanske tar med barnen till biblioteket i slutet av en träning,



skolbibliotekarien jobbar lite extra med lärarna på fritidshemmet och
folkbiblioteket tänker ut ett nytt sätt att nå föräldrar och barn som vanligen
inte besöker biblioteket eller bokbussen.



Artikel från Utbildningsdepartementet

Ungas sociala inkludering i utsatta
områden – tema för det
Ungdomspolitiska rådet
Publicerad 28 september 2017

Den 18 september träffade ungdomsminister Anna
Ekström och kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke det Ungdomspolitiska rådet. Temat för mötet
var ungas sociala inkludering i utsatta områden.
Rådet samlar företrädare för olika ungdomsorganisationer och är ett forum
för dialog mellan regeringen och det unga civilsamhället. Även
representanter för myndigheter och forskarsamhället deltar i rådet. Det är ett
av de cirka 50 fasta forum för samråd med det civila samhällets
organisationer som Regeringskansliet har. Ungdomspolitiska rådet
representerar en mångfald av organisationer så som
solidaritetsorganisationer, religiösa organisationer, politiska organisationer
och organisationer för unga med funktionsnedsättning. Rådet träffas 2-4
gånger per år.

En viktig del av ungdomspolitiken är regeringens dialog med ungdomar.
Syftet med rådet är att regeringen ska få bidrag till sin omvärldsanalys på det
ungdomspolitiska området och förankra förslag inom ungdomspolitiken med
representanter för politikens målgrupp.

Vid rådsmötet fick organisationerna möjlighet att presentera sitt arbete med
ungas sociala inkludering i utsatta områden för statsråden. Därefter
diskuterade deltagarna hur den sociala inkluderingen kan öka i det unga
civilsamhället och vad regeringen kan göra för att stödja organisationernas
arbete med att öka ungas sociala inkludering i utsatta områden. Vikten av att
skapa möten mellan unga med olika bakgrund betonades och regeringen
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uppmanades av rådsmedlemmarna att ge det unga civilsamhället
förutsättningar att fortsätta sitt arbete på området. Anna Ekström och Alice
Bah Kuhnke tackade för presentationerna och inspelen. De underströk
civilsamhällets viktiga roll i demokratin och uppmanade rådsdeltagarna att
manifestera sina kunskaper och resurser och inse kraften i att gå samman
och göra saker ihop.

Mötet avslutades med att Anna Ekström underströk vikten av det arbete som
görs i det unga civilsamhället och betydelsen av en nära dialog med
ungdomsorganisationerna.

- Det unga civilsamhället spelar en viktig roll för att hålla ihop samhället. Det
är centralt att det finns goda möjligheter att engagera sig i alla delar av
Sverige, oavsett om det är i storstädernas ytterområden eller på landsbygden,
säger Anna Ekström.

 



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar 35 miljoner
kronor till det fria ordets försvar
Publicerad 28 september 2017

Regeringen beslutade den 13 juli om handlingsplanen
Till det fria ordets försvar. Med handlingsplanen tar
regeringen ett samlat grepp och inleder ett mer
systematiskt arbete för att minska utsattheten för hot
och hat i det offentliga samtalet. Totalt satsar regeringen
35 miljoner kronor under 2017-2020 på arbetet.
Medlen är fördelade så att 5 miljoner kronor tilldelas årligen 2017–2020. I
budgetpropositionen för 2018 stärks arbetet ytterligare med 5 miljoner
årligen 2018–2020.

Handlingsplanen syftar till att bidra till att minska utsatthet för hot och hat
mot journalister, förtroendevalda och konstnärer, men också ett stärkt
grundläggande stöd som ska vara tillgängligt för alla.

Detta ska ske genom att:

se till att de som utsätts får stöd,
sprida kunskap om hur hot och hat tar sig uttryck och påverkar de som
utsätt,
stärka rättsväsendets arbete.

Varför är det viktigt att ta fram en handlingsplan mot hot
och hat?

Sverige har en långtgående lagstiftning för yttrandefrihet. Men samtidigt är
det inte självklart att alla som vill, väljer att delta i samhällsdebatten idag på
grund av hot och hat. Det är ett demokratiproblem. Vi måste se det faktum
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att vi tycker olika som en styrka. Samtidigt får anti-demokratiska röster
aldrig stå oemotsagda. Självcensur, anpassning och normalisering av hot och
hat måste tas på största allvar. Det offentliga samtalet är allas samtal. Därför
kraftsamlar regeringen till det fria ordets försvar.

Varför har handlingsplanen riktade åtgärder mot
journalister, förtroendevalda och konstnärer?

Regeringen tar särskilt allvarligt på att journalister som granskar makten,
förtroendevalda som representerar medborgarna och konstnärer som
ifrågasätter och kommenterar samhället – utsätts för hot och hat. När hatet
tystar aktörer i det fria ordets tjänst måste vi vara extra vaksamma. Utöver
att den enskilda personen drabbas, utgör hot och hat ett angrepp på rollen
som journalist, förtroendevald eller konstnär. Ett samtal med hot och hat är –
och måste betraktas som - ett hot mot demokratin.

Hur ser det grundläggande stödet ut?

Alla som utsätts för hot och hat i det demokratiska samtalet ska ha tillgång
till ett grundläggande stöd. Bland annat har Brottsoffermyndigheten fått i
uppdrag att ta fram ett utbildnings- och informationsmaterial. Materialet ska
kunna användas brett – av myndigheter och organisationer som behöver
bättre verktyg för att stödja utsatta personer – men också av enskilda
personer. Regeringen har även beviljat Brottsofferjouren
medel. Brottsofferjourens telefoncentral och de lokala jourerna ska kunna
erbjuda bättre stöd till enskilda individer som utsätts för hot och hat.

Regeringen kommer även att stärka möjligheterna för det civila samhället att
söka stöd för att förebygga hot och hat mot det demokratiska samtalet.

Se hela handlingsplanens åtgärder:

Artikel: Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot journalister,
förtroendevalda och konstnärer

 



Artikel från Kulturdepartementet

Satsningar på totalt 85,1 miljoner
kronor inför de allmänna valen
2018 och Europaparlamentsvalet
2019
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen
röstande ökat. Det gäller även de två senaste svenska
Europaparlamentsvalen. Samtidigt finns det fortfarande
stora skillnader i valdeltagande mellan olika
befolkningsgrupper och valdistrikt. Därför föreslår
regeringen i budgetpropositionen för 2018 en rad
insatser som totalt uppgår till 85,1 miljoner kronor för att
öka intresset för och deltagandet i valen 2018 och 2019.
Bland annat avser regeringen att genomföra skolval, ge stöd till
organisationer inom det civila samhället och medel till de politiska partierna
för informationsinsatser.

Totalt handlar det om 85,1 miljoner kronor under 2018–2019 för
valdeltagarinsatser. För de allmänna valen 2018 avsätts 50,3 miljoner
koronor och för Europaparlamentsvalet 2019 avsätts 34,8 miljoner kronor.

Insatserna inriktas främst mot befolkningsgrupper som i mindre utsträckning
röstar än övriga röstberättigade, samt mot socioekonomiskt svaga områden
där valdeltagande är lågt. Detta för att stimulera ett högt och mer jämlikt
valdeltagande.

Bakgrund:
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I riksdagsvalet 2014 var det endast 48 procent som röstade i det valdistrikt
med lägst valdeltagande. I det valdistrikt som hade högst deltagande röstade
95 procent av de röstberättigade.

Det finns ett visst samband mellan valdistriktens valdeltagande och hur de är
befolkningsmässigt sammansatta. Valdistrikt med lägre deltagande
kännetecknas av låga medelinkomster, låg utbildningsnivå och en hög andel
utrikes födda bland de röstberättigade.



Artikel från Kulturdepartementet

Förstärkning av stöd till det
samiska folkets och de nationella
minoriteternas kultur
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl
Sametingets som Statens kulturråds stöd till det
samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur.
För första gången avsätter också regeringen långsiktiga
medel till barn- och ungdomsfilm på minoritetsspråken.
Det finns en stor efterfrågan på, och behov av, ökat stöd till det samiska
folkets och de nationella minoriteternas kultur. Regeringen stärker därför
betydligt det statliga stödet till både konst och kulturarvsinstitutioner.

Stödet till det samiska folkets och de nationella minoriteternas
kulturverksamhet ökas med 10 miljoner kronor från och med 2018. I detta
ingår att regeringen stärker Statens kulturråds och Sametingets
bidragsgivning, men även Svenska Filminstitutets främjande av tillgången till
film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. Av dessa medel
avsätts 500 000 kronor årligen 2018-2020 för kulturförmedlingsstöd genom
Finlandsinstitutet.

I tillägg till detta tillför regeringen 1 miljon kronor från och med 2018 till
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt 1,5 miljoner kronor årligen
2018–2020 för att tillfälligt förstärka Stiftelsen Judiska museet i Stockholm.

Att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det samiska folkets
och de nationella minoriteternas kultur och kulturarv möjliggör för dessa att
själva kunna förmedla sin historia, sitt språk och sin identitet. Något som är
ett led i regeringens arbete med att säkerställa efterlevnaden av det samiska

https://www.regeringen.se/


folkets och övriga nationella minoriteters rättigheter.



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på att stärka
arkitektur-, form- och
designarbetet för hållbart
gestaltade livsmiljöer
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Arkitektur, form och design påverkar alla människor
dagligen. I budgetpropositionen för 2018 lämnar
regeringen förslag om att stärka och utveckla arkitektur-,
form- och designområdet och arbetet med hållbara
gestaltade livsmiljöer med totalt 28 miljoner kronor
årligen för 2018–2020 och med 5 miljoner kronor från
och med 2021.
I syfte att stimulera kunskapsutveckling inom arkitektur, form och design för
hållbart gestaltade livsmiljöer tillförs Statens centrum för arkitektur och
design (ArkDes) 5 miljoner kronor per år från och med 2018 för en ny
forskningsfunktion med inriktning på gestaltad livsmiljö.

Vidare avser regeringen att stärka förutsättningarna för en mötesplats för
arbetet med arkitektur, form och design och hållbara gestaltade livsmiljöer i
södra Sverige genom ett bidrag till Form/Design Center i Malmö med 3
miljoner kronor årligen för 2018–2020.

Regeringen tillför även Statens konstråd 20 miljoner kronor årligen för 2018–
2020 för att stärka myndighetens utåtriktade arbete med kunskapsutveckling
inom offentlig konst i gestaltningen av gemensamma miljöer.
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Artikel från Kulturdepartementet

10 miljoner till ett nationellt
kulturskolecentrum
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att
Statens kulturråd tillförs 10 miljoner kronor från och
med 2018 för inrättandet av ett nationellt
kulturskolecentrum i myndigheten. Satsningen
genomförs för att Statens kulturråd ska kunna fungera
som ett nationellt nav.
Syftet med satsningen är att bidra till att göra den kommunala kulturskolan
mer tillgänglig och jämlik och skapa förutsättningar för en nationell strategi
för den kommunala kulturskolan. Ett nationellt kulturskolecentrum i Statens
kulturråd ger förutsättningar för samverkan, kunskapsutveckling och
uppföljning samt att initiera och sprida forskning på området.

Den kommunala kulturskolan ska fortsatt ha samma viktiga roll för barn och
unga och kulturlivet i stort.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på nya
Nationalmuseum
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen föreslår att Nationalmuseum tillförs 65
miljoner kronor för 2018 och 42 miljoner per år från och
med 2019. Den engångsvisa ökningen med 23 miljoner
kronor för 2018 hänger samman med de ökade
kostnaderna i samband med Nationalmuseets flytt in i
de renoverade lokalerna på Blasieholmen.
Sedan våren 2013 har byggnaden på Blasieholmen varit stängd för
renovering och ombyggnation, den första genomgripande renoveringen och
ombyggnaden av huvudbyggnaden för Nationalmuseum på nästan 150 år.

Byggnaden behövde rustas för att uppfylla de krav som ställs på ett modernt
konstmuseum vad gäller klimat, säkerhet, miljö, tillgänglighet och logistik.
Dessutom var driften mycket oekonomisk. Under de senaste tre åren har en
fullt modern museibyggnad utvecklats med hjälp av avancerad teknik och
innovationer, samtidigt som de kulturhistoriska värdena har bevarats.

Satsningen på Nationalmuseums huvudbyggnad på Blasieholmen- en av
Europas bäst bevarade museibyggnader från mitten av 18oo-talet – ses även
som en satsning på det gemensamma kulturarvet och en satsning som ökar
byggnadens tillgänglighet och öppenhet för att ge mer kultur till fler.
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Artikel från Kulturdepartementet

Kulturmiljövården stärks med 25
miljoner kronor
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att
bidraget till kulturmiljövård ökar med 25 miljoner kronor
per år från och med 2018. Satsningen innebär att
regeringen stärker förutsättningarna för att
kulturmiljöarbetet ska kunna svara upp mot angelägna
ändamål. Exempel på det är bildande av kulturreservat
och tillgängliggörande av kulturmiljöer
Kulturmiljöbidraget stärker förutsättningarna för att kulturmiljöer bevaras,
används och utvecklas och stärker därigenom ett hållbart samhällsbygge i
såväl i städer som på landsbygden. Fördelningen av bidraget beslutas av
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna och får bland annat användas till
direkta vårdåtgärder av fysiska kulturmiljöer, till kunskapsunderlag och
projekt som bidrar till att öka tillgänglighet och delaktigheten i kulturmiljöer.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar ytterligare
miljoner för att värna det
demokratiska samtalet mot hot
och hat
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Det demokratiska samtalet får inte begränsas av hot och
hat. Regeringen förstärker därför det förebyggande
arbetet för att värna det demokratiska samtalet mot hot
och hat med ytterligare fem miljoner kronor årligen
2018-2020. Detta blir ett ytterligare tillskott till de 5
miljoner kronor per år för perioden 2017-2020 som
avsattes i budgetpropositionen för 2017.
Alla som deltar i det offentliga samtalet ska ha tillgång till ett grundläggande
stöd när de utsätts för hot och hat. Därför stärker regeringen möjligheterna
för det civila samhället att söka stöd för att förebygga hot och hat mot det
demokratiska samtalet. Regeringen kommer också stödja särskilda insatser
riktade mot politiskt förtroendevalda under valåret 2018.

Bakgrund:
Det hårda samtals- och debattklimatet har försämrat förutsättningarna för det
offentliga samtalet. För att trygga demokratin är det avgörande att samhället
skapar förutsättningar för en öppen och inkluderande samhällsdebatt med
det fria ordet i centrum. Regeringen beslutade därför den 13 juli om
handlingsplanen Till det fria ordets försvar – åtgärder mot utsatthet för hot
och hat bland journalister, förtroendevalda och konstnärer. I handlingsplanen
tar regeringen ett samlat grepp om frågor som rör hot och hat mot aktörer i
det fria ordets tjänst.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen vill stödja
säkerhetshöjande åtgärder i det
civila samhället
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Särskilda åtgärder genomförs för det civila samhällets
fortsatta möjligheter att sprida kunskap, mobilisera och
stärka kapaciteten i arbetet för mänskliga rättigheter
samt för att värna demokratin.
Risken att utsättas för hot, hat och våld får inte vara hinder för arbete med
mänskliga rättigheter. Regeringen avser därför att se över och tillsätta en ny
stödordning för säkerhetshöjande åtgärder. För att möjliggöra detta avsätter
regeringen 22 miljoner kronor 2018 respektive 2019 och 15 miljoner kronor
från och med 2020. De tidigare avsatta medlen för säkerhetshöjande åtgärder
för trossamfund överförs till denna nya stödordning.

Det civila samhället är en nyckelaktör bland annat i arbetet mot rasism och
för inkludering. I "Samlat grepp mot rasism – nationell plan mot rasism,
liknande former av fientlighet och hatbrott" framgår att vissa företrädare har
framfört att rasism och hatbrott har inneburit att det civila samhällets
möjligheter att aktivera sig och bedriva verksamhet försvagats väsentligt av
säkerhetsskäl.

Exempelvis har judar och muslimer vittnat om att skadegörelse, våldsdåd
och hot begränsat det civila samhället till den grad att man ibland tvingats
ställa in aktiviteter, upphöra med verksamhet eller vidta rigorösa och
kostsamma säkerhetsåtgärder.

Regeringen pekar på att det behövs särskilda åtgärder för det civila
samhällets fortsatta möjligheter att sprida kunskap, mobilisera och stärka
kapaciteten i arbetet för mänskliga rättigheter samt för att värna demokratin
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eller med olika metoder påverka och förändra attityder, normer och
strukturer i samhället.

En ny stödordning för fördelning av medel ska tas fram och därefter ska
medlen fördelas.



Artikel från Kulturdepartementet

Satsning på digitala utsändningar
inom scenkonsten
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen föreslår att 15 miljoner årligen under 2018-
2020 fördelas mellan Kungliga Dramatiska Teatern AB,
Kungliga Operan AB och Riksteatern för satsningar på
digitala utsändningar av föreställningar.
Det finns ett stort behov av att flytta fram positionerna vad gäller
digitalisering inom hela kulturområdet bland annat vad gäller utbudet och
tillgång till scenkonst, för att bidra till mer kultur till fler.

Regeringen vill göra det möjligt för nationalscenerna och andra scener att
livesända föreställningar i hela landet så att alla kan ta del av utbudet, inte
bara de som kan besöka scenerna.

Möjligheterna att använda digitala tjänster för att sprida kultur är en fråga
som alltfler kulturinstitutioner uppmärksammar samtidigt som det sker en
strukturomvandling när det gäller distribution, produktion och konsumtion av
olika kulturformer.

Flera scenkonsthus investerar för tillfället i digitaliseringsteknik och
kunskapsuppbyggnad om digitala frågor, då man ser en ökad efterfrågan på
sändningar av föreställningar till digitala biografer, men kanske främst av
streamade förställningar (både direkt och ur arkiv) via Internet ("Play-
tjänster").
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Artikel från Kulturdepartementet

Nivån på filmanslaget upprätthålls
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Regeringen föreslår att filmanslaget tillförs 25 miljoner
kronor per år från och med 2020. Därmed upprätthålls
nivån på filmanslaget efter 2019, då den särskilda
satsningen på biografer på landsbygden och mindre
orter avslutas.
Satsningen ger filmbranschen besked om långsiktiga ekonomiska
förutsättningar, vilket lägger grunden för en gynnsam utveckling för svensk
film.

Den särskilda satsningen på biografer på landsbygden och mindre orter tar
slut 2019 och utvärdering av den får visa vilka behov som finns. Medlen ska
fördelas utifrån de mål som riksdagen antagit för filmpolitiken. Ett av målen
är att "Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i
hela landet." Stödsystemet i detalj kommer att utformas av Filminstitutet,
efter samråd med branschen.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår förstärkt
satsning mot diskriminering
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför
förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka
anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med 10
miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent
jämfört med nuvarande anslagsnivå. De lokala
antidiskrimineringsbyråerna föreslås få ytterligare 15
miljoner kronor, vilket är en dubblering.
Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga
rättigheterna. De personer som utsätts för diskriminering ska få sina
rättigheterna tillvaratagna och det ska finnas ett effektivt förebyggande
arbete mot diskriminering i hela landet.

Diskrimineringslagen har på senare år förstärkts. Den 1 januari 2017
ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.
Ändringarna innebär att aktiva åtgärder inom arbetslivet och
utbildningsområdet ska omfatta samma diskrimineringsgrunder som
diskrimineringsförbudet och att lönekartläggningar för jämställda löner ska
genomföras årligen. Därutöver har regeringen överlämnat en proposition till
riksdagen med ett förslag till ett utvidgat skydd mot diskriminering i form av
bristande tillgänglighet. Förslaget innebär att nuvarande undantag för företag
med färre än tio anställda inom området varor och tjänster tas bort.

DO har tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Det är ett brett uppdrag
och berör många olika områden. DO:s arbete med att utreda ärenden,
bedriva generell tillsyn inom områden med förändringsbehov och arbetet
med tillsyn över arbetsgivares och utbildningsanordnares förebyggande
arbete är viktigt och föreslås därför att stärkas.
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Lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer finns över hela Sverige. De
arbetar med att erbjuda juridisk rådgivning och stöd till personer som
upplever sig utsatta för diskriminering samt med att utbilda och bilda opinion
i diskrimineringsfrågor i lokala och regionala sammanhang. Byråerna är en
del av civilsamhället och har en annan roll än vad en myndighet som DO har.



Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke på folkmöte i
Århus om samskapande
stadsutveckling
Publicerad 19 september 2017

Den 16 september deltog kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke vid Nordic City Networks folkmöte om
samskapade stadsutveckling. Medverkade gjorde även
Danmarks kulturminister Mette Bock och Middelfarts
borgmästare Johannes Lundsfryd.
Nordic City Network är en tankesmedja och nätverk bestående av 17
nordiska städer. Nätverket bildades för tre år sedan och dess mission är att
sätta människor, värden, gemenskap, välfärd och demokrati i centrum för
stadsutveckling. September 2015 höll NCN sitt första Folkmöte i Århus
tillsammans med medborgare, politiker och tjänstepersoner. I år återvände
nätverket till Århus - dels för att fira det europeiska kulturhuvudstadsåret
som äger rum där i år och dels för att genomföra ett uppföljande nordiskt
medborgarmöte mellan den 16-18 september.

Alice Bah Kuhnke om den kommande
arkitekturpolitiken

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade sina tankar
om samskapande stadsutveckling och berättade om det pågående arbetet
med den kommande arkitekturpolitiken.

– Det krävs omställning på många plan i vårt samhälle för att handskas med
vår tids utmaningar. Därför känns det extra angeläget att det just nu pågår ett
intensivt arbete på min hemmaplan. Nu skriver nämligen Sveriges regering
fram en ny sammanhållen politik för arkitektur, form, design och hållbara
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gestaltade livsmiljöer. Vi ser till helheten och samlar höga ambitioner genom
att formulera nya nationella mål för att skapa levande städer och regioner i
hela vårt land, sa Alice Bah Kuhnke i sitt tal.

Panelsamtal om kulturens roll för samskapande
stadsutveckling

I programmet deltog även Johannes Lundsfryd, politiker i Middelfart
kommun och Danmarks kulturminister Mette Bock. I en panel ledd av Märta
Stenevi, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö, deltog de tillsammans med
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och samtalade om modeller
för samskapande stadsutveckling och om kulturen har en roll att spela i detta
arbete.

I samband med konferensen besökte Alice Bah Kuhnke konstmuseet ARoS
för att se och uppleva installationen Your Rainbow Panorama av dansk-
isländska konstnären Olafur Eliasson. Ett permanent konstverk som består
av en 150 meter lång och tre meter bred cirkulär gångväg i glas i alla
spektrumets färger.

Århus europeisk kulturhuvudstad 2017 
2017 är Århus europeisk kulturhuvudstad. Staden lyfter fram detta genom
olika arrangemang, festivaler och stadens spännande arkitektur som
genomsyras av en dynamisk blandning av historia och urbanitet. På temat
”Let's Rethink” är Århus under hela 2017 ett stort kulturellt laboratorium där
ambitionen är att tänka nytt och skapa kreativa lösningar på samhällets
utmaningar.

Folkmöte Århus arrangerades av Nordic City Network i samarbete med
Aarhus kommun, Sager der Samler och Academy of Urbanism.



Artikel, Sakråd från Kulturdepartementet

Sakråd om islamofobi
Publicerad 13 september 2017

I mars 2017 bjöd regeringen in till ett första sakråd och
uppstartsmöte kring Nationell plan mot rasism, liknande
former av fientlighet och hatbrott. I planen anges bland
annat att regeringen kommer att bjuda in till årliga
sakråd om islamofobi, för att underlätta och effektivisera
kunskapsinhämtning och annan kommunikation om
islamofobi mellan regeringen och civila samhällets
organisationer. Ett första sakråd om islamofobi ägde
rum på Kulturdepartementet den 30 augusti 2017.
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Artikel från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke besökte Kalmar
Publicerad 12 september 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker under hösten verksamheter och personer som
är engagerade i prioriterade frågor inom
Kulturdepartementets ansvarsområden. Några av dessa
prioriterade frågor är mediepolitiken och hot och hat mot
journalister. Med anledning av detta besökte ministern
Kalmar den 8 och 9 september - till det fria ordets
försvar.
Den 8 och 9 september reste kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke till Kalmar för att bland annat besöka Medieinstitutet Fojo och
tidningskoncernen Gota Media. På agendan stod mediepolitiken och hot och
hat mot journalister med utgångspunkt utifrån regeringens handlingsplan Till
det fria ordets försvar Åtgärder mot utsatthet för hot och hat bland
journalister, förtroendevalda och konstnärer. 

Handlingsplanen inleder ett mer systematiskt arbete för att värna det
offentliga samtalet och innehåller riktade åtgärder mot journalister,
förtroendevalda och konstnärer, men även ett stärkt grundläggande stöd som
är tillgängligt för alla. Viktigt i arbetet är ett stärkt rättsväsende och att
säkerställa att det finns kunskap om hur omfattande problemen är.
Journalister är på grund av sin arbetssituation många gånger särskilt utsatta
för hot och hat. Var tredje journalist har utsatts för hot det senaste året enligt
en undersökning från Göteborgs universitet från 2016. 

-  Risken att utsättas för hat och hot har ökat i takt med att vårt samhälle
polariseras. Därför stärker regeringen nu de förebyggande insatserna, sade
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kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid sitt besök i Kalmar.

Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet fortbildar journalister
Inom ramen för handlingsplanen Till det fria ordets försvar har
Medieinstitutet Fojo fått i uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra
kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och
redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.
I uppdraget ingår bl.a. att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra
seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och ge råd och
stöd anpassade för målgruppen.



Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besökte
Marinmuseum och konstprojekt i
Karlskrona
Publicerad 21 augusti 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker under hösten verksamheter och personer som
är engagerade i prioriterade frågor inom
Kulturdepartementets ansvarsområden. Under ett besök
i Karlskrona såg ministern en akvarellutställning skapad
genom ett samarbete mellan pensionerade
ubåtsofficerare och nyanlända ungdomar på
Marinmuseum samt Statens konstråds projekt i
Mellanstaden. Båda besöken gav exempel på hur konst
och kulturarvsinstitutioner kan skapa förutsättningar för
nya mötesplatser.

Marinmuseum skapar oväntade möten

Museerna utgör levande kunskapsinstitutioner som förvaltar vårt
gemensamma kulturarv. För Marinmuseum i Karlskrona handlar det om den
svenska marinens historia. Men museerna utgör också viktiga mötesplatser. I
somras öppnade Marinmuseum en ny akvarellutställning ”Med bilden till
språket” som är ett resultat av möten mellan före detta ubåtsofficerare och
ensamkommande och nyanlända ungdomar på Marinmuseum. Målet med
projektet var att öppna en mötesplats där de unga nyanlända och de äldre
volontärerna kunde träffas för att lära känna varandra, dela sina upplevelser
och bygga nya erfarenheter.
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Under besöket på Marinmuseum fick ministern en visning av den nya
utställningen samt övriga utställningar. Besöket avslutades vid museets
största attraktion, u-båtshallen, där ministern fick se den högteknologiska
ubåten Neptun från insidan.

Konst händer – offentlig konst banar väg för en ny
kulturell mötesplats

Därefter besökte ministern ett av pilotprojekten inom Konst händer, som är
en del av regeringssatsningen Äga rum, med grundidén att skapa mer kultur
för fler. I Mellanstaden, en halv mil norr om centrala Karlskrona, finns
föreningen Mellanstadens Folkets Hus och Park, vars mål är att forma en
kulturell mötesplats i ett bostadsområde som i övrigt saknar platser där
människor kan mötas. Med utgångspunkt i ett stort lokalt engagemang och
med ett brett stöd från bland annat de boende och Karlskronahem, håller nu
konstnären Johanna Gustafsson Fürst på uppdrag av Statens konstråd på att
utveckla ett konstverk på platsen. Konstverket kommer att placeras på
panncentralens skorsten och kommer att markera och stärka en möjlig
torgbildning utanför panncentralen.

Arbetet med konstverket har också skapat en mängd synergier bland annat
uppmärksamhet kring områdets riskabla trafiksituation. Projektet utgör ett
konkret exempel på hur konst och den konstnärliga processen kan bidra till
att skapa offentliga miljöer som utgår från människan.



Artikel från Statsrådsberedningen

Grundvatten,
ungdomsarbetslöshet och
handlingsplan till det fria ordets
försvar i fokus på pressfika
Publicerad 13 juli 2017

Regeringen fattade i dag beslut om att ge ett uppdrag åt
Sveriges geologiska undersökning (SGU) att under
2017 intensifiera kartläggningen av grundvatten i
områden där bristen är särskilt problematisk. Det var en
av nyheterna som presenterades på regeringens
pressfika den 13 juli.
SGU kommer dessutom att i höstens budgetproposition få cirka 30 miljoner
kronor i utökade medel per år de kommande tre åren för att förstärka den
grundvattengeologiska informationsinsamlingen.
– Om vi inte får mer nederbörd har vi en lika allvarlig situation som förra
året. Det är en akut fråga för kommuner att arbeta förebyggande med, sade
näringsminister Mikael Damberg.

Pressmeddelande: Regeringen intensifierar jakten på grundvattnet

Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år

Regeringens pressfika leddes av arbetsmarknads- och etableringsminister
Ylva Johansson som informerade om att ungdomsarbetslösheten nu är den
lägsta på 14 år. Antalet arbetslösa ungdomar (15-24 år) uppgick till 110 000 i
maj 2017.

Pressmeddelande: Ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år
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Handlingsplan till det fria ordets försvar

Andra nyheter var att regeringen i dag har beslutat om en handlingsplan till
det fria ordets försvar. Detta för att stärka arbetet med att förebygga och
hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och
konstnärer, grupper som är särskilt utsatta i det demokratiska samtalet.

Pressmeddelande: Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot mot
journalister, förtroendevalda och konstnärer

Regeringen presenterade också ett fjärde åtgärdspaket kopplat till
livsmedelsstrategin. Det handlar om sex satsningar om totalt 38 miljoner
kronor som alla bidrar till att stärka hållbarhet och konkurrenskraft i den
svenska livsmedelskedjan.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar ett fjärde åtgärdspaket för stärkt
konkurrenskraft i livsmedelskedjan

Dessutom redogjorde EU- och handelsminister Ann Linde för
frihandelsavtalet mellan EU och Japan. Med avtalet finns stor potential att
öka handeln parterna emellan. Två tredjedelar av svenska företag som i dag
exporterar till Japan är småföretag. Den japanska marknaden är särskilt
viktig för län som Uppsala, Dalarna, Västernorrland, Stockholm och
Jämtland.



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen antar handlingsplan
mot hat och hot mot journalister,
förtroendevalda och konstnärer
Publicerad 13 juli 2017

Regeringen beslutar i dag om en handlingsplan till det
fria ordets försvar. Med handlingsplanen stärker
regeringen arbetet med att förebygga och hantera hot
och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och
konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det
demokratiska samtalet.

Handlingsplanen är regeringens systematiska arbete
för det demokratiska samtalet

Handlingsplanens innehåll:

Alla som deltar i det demokratiska samtalet ska ha tillgång
till ett grundläggande stöd vid utsatthet för hot och hat.

Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att ta fram ett utbildnings- och
informationsmaterial. Materialet ska kunna användas brett – av
myndigheter och organisationer som behöver bättre verktyg för att
stödja utsatta personer – men även av enskilda personer.
Regeringen beviljar Brottsofferjouren medel för att utveckla och stärka
verksamhetens stöd till enskilda individer som utsätts för hot och hat i
samband med att de deltar i det offentliga samtalet. Brottsofferjouren
ska utveckla det stöd som organisationen kan ge till personer som utsätts
för hot och hat.
Regeringen stärker under 2018 möjligheterna att söka stöd för icke-
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statliga initiativ som bidrar till att förebygga hot och hat mot det
demokratiska samtalet, t.ex. i syfte att utveckla guider och riktlinjer,
handlingsprogram, utbildningar och genomförande av
erfarenhetsutbyten.

Riktade åtgärder gentemot journalister, konstnärer och
förtroendevalda.

Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet har fått i uppdrag att
utveckla insatser för att förebygga och hantera hot och hat mot
journalister. I uppdraget ingår bl.a. att bygga upp en kunskapsbank och
en tjänst som erbjuder anpassat råd och stöd för målgruppen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tilldelas ytterligare medel för
att stödja kommuner, landsting och regioner i att bygga upp ett
systematiskt arbete gentemot förtroendevalda under 2017. Projektet
påbörjades 2016.

Konstnärsnämnden får extra medel för att ta fram en webbaserad guide
för stöd till utsatta konstnärer för att motverka hot, hat, våld, trakasserier
och diskriminering. Kunskap om hur utsatthet för hot och hat utvecklas
över tid.

Kunskap om hur utsatthet för hot och hat utvecklas över
tid   

Brottförebyggande rådet kommer att få i uppdrag att genomföra
Politikernas trygghetsundersökning (PTU) för valåret 2018.
Brottsförebyggande rådet kommer under 2017 att redovisa PTU för
mellanvalsåret 2016.

Göteborgs universitet har fått i uppdrag att vidareutveckla
kartläggningen av hot och hat mot journalister. Kartläggningen kommer
att presenteras hösten 2017.

Lagstiftningen behöver ses över.

Regeringen har i en lagrådsremiss den 8 juni 2017 föreslagit att det
straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten stärks och
moderniseras.



Regeringen kommer att utreda möjligheten till ett förstärkt straffrättsligt
skydd för förtroendevalda. Utredningen ska komplettera
beslutsunderlaget i betänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46) som
innehåller ett sådant förslag.

Rättsväsendets arbete behöver förstärkas.

Regeringen kommer särskilt att följa Polismyndighetens arbete på
området. I Polismyndighetens regleringsbrev för 2018 avser regeringen
att ge myndigheten ett krav att återrapportera vilka åtgärder som
vidtagits som ett resultat av arbetet mot brott som hotar de
grundläggande fri- och rättigheterna och den fria åsiktsbildningen.
Myndigheten ska föra ett resonemang kring vilka effekter åtgärderna
bedöms ha lett till eller bedöms komma att leda till och hur detta arbete
ska fortsätta utvecklas. Det är av särskild vikt att det finns en upprättad
kontakt mellan lokala medieaktörer och Polismyndigheten.

Fler åtgärder

Regeringen har en rad åtgärder som syftar till att värna det demokratiska
samtalet och det öppna pluralistiska samhället, bl.a. inom demokrati,
mänskliga rättigheter, jämställdhet och arbetet mot extremism, sexism och
rasism. 



Artikel från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet

Öppet seminarium om
arkitekturpolitiken i Visby
Publicerad 06 juli 2017

Hur kommer regeringens politik för arkitektur och
hållbar stadsutveckling se ut? Detta lyftes i ett särskilt
seminarium i Arkitekturträdgården i Visby onsdagen
den 5 juli med de tre ansvariga ministrarna Alice Bah
Kuhnke, Karolina Skog och Peter Eriksson.
Under ett välbesökt seminarium arrangerat av Sveriges Arkitekter under
Almedalsveckan i Visby, berättade miljöminister Karolina Skog, kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke och bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson om det pågående arbetet med regeringens kommande politik
för och satsningar inom arkitektur och hållbar stadsutveckling.

Frågor som berördes under seminariet handlade bland annat om hur de tre
departementen samarbetar kring frågorna och hur ministrarna ser på
arkitekturens roll och vikt i samhället. Går det att balansera både hög
kvantitet och hög kvalitet när det kommer till att bygga nya bostäder och nya
stadsområden?

– När vi bygger som nästan aldrig förr så behöver också politiken ställa sig
frågan: Vad vi bygger, hur vi bygger och för vem vi bygger, berättade Alice
Bah Kuhnke.

I arbetet med en ny politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling arbetar
regeringen bland annat med att ta fram skrivelsen Levande städer – en
politik för hållbar stadsutveckling, som ska lämnas till riksdagen. Skrivelsen
ger uttryck för de politiska ambitionerna inom hållbar stadsutveckling.
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Regeringen arbetar också för att ta fram målsättningar för den fysiska
gestaltningen. I dag finns sex mål för arkitektur, form och design, som
riksdagen beslutat om. Den kommande propositionen som lanseras senare i
höst, kommer uppdatera dessa mål för att skapa en bred och samlad politik
på området.

Propositionen berör många samhällsområden, bland annat inom politiken för
en hållbar stadsutveckling, plan-, bygg- och bostadspolitiken och regeringens
långsiktiga reformprogram för minskad segregation 2017-2025. Regeringen
vill skapa förutsättningar för att en medveten arkitektur och design möjliggör
och bidrar till högre livskvalitet för fler.

– Det är viktigt att stärka arkitekturens och designens roll i plan- och
byggprocessen. Utmaningen är att klara både kvalitet och kvantitet samtidigt,
berättade Peter Eriksson.

Ett av perspektiven som lyfts fram i skrivelsen Levande städer handlar om
barnens plats i fysiska miljöer. Enligt Karolina Skog krävs ett inkluderande
och socialt perspektiv där barn får mer utrymme och inflytande.

– Nu vill regeringen göra barnkonventionen till lag i Sverige.
Barnperspektivet måste synas i hur vi bygger våra städer mycket mer än det
gjort hittills. En stad som är bra för barnen är bra för alla, berättade Karolina
Skog.

Som ett led i den nya politiken för arkitektur, form och design för hållbara
gestaltade livsmiljöer berättade ministrarna om förslaget att Boverkets
ansvar för arkitekturfrågor ska stärkas, bland annat genom inrättandet av en
riksarkitekt.

Seminariet avslutades med öppna reflektioner och medskick till regeringens
fortsatta arbete med frågorna framförda av Louise Masreliez,
förbundsordförande Sveriges Arkitekter, Daniel Markström, regionchef
stadsprojekt Stockholm på Jernhusen och Lena Andersson, VD på
Älvstranden utveckling. Samtalet modererades av Tobias Olsson,
förbundsdirektör vid Sveriges Arkitekter.



Artikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Kultur och hälsa hör ihop
Publicerad 30 juni 2017

Kultur och hälsa står alltmer i fokus för forskningen,
både i Sverige och i omvärlden. Även samarbeten
mellan kulturaktörer och ansvariga inom sjuk- och
hälsovården runt om i landet ökar. Sång, musik, dans
och läsande är helt enkelt bra för hälsan.
Kulturdepartementets statssekreterare Per Olsson Fridh och Lina Glans,
politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, träffade i maj kulturpolitiker från
Sveriges alla län, förutom Stockholm, för att ta del av verksamheter runt om i
landet som arbetar med att integrera kultur och hälsa.

- Det krävs mer än klassisk hälso- och sjukvårdspolitik för att uppnå det
folkhälsopolitiska målet, sa Lina Glans och menade att kulturpolitik är ett av
de områden som kan bidra till en bättre folkhälsa.

Exempel som de regionala kulturpolitikerna lyfte fram var bl.a. dans för unga
med psykisk ohälsa, dans för vuxna med Parkison, minnesträning med hjälp
av museers utställningar och kulturstödd rehabilitering. 

Landets samtliga vårdcentraler har även fått information i form av en
kulturhälsobox som innehåller material om dans, musik, bild, teater och film,
men även övningar i stillhet, skrivna och framtagna av spjutspetsforskare,
författare och kulturproducenter.

Regeringens politik för jämlik hälsa
Kommissionen för jämlik hälsa har nyligen överlämnat slutbetänkandet
Nästa steg mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47) till regeringen. Detta
betänkande kommer att remitteras till såväl hälso- och sjukvårdsområdet
som till olika kulturaktörer.

https://www.regeringen.se/


 



Artikel från Kulturdepartementet

Svenska demokratitrender 2016 -
Regeringens uppföljning av
demokratin
Publicerad 26 juni 2017

En rapport från SOM-institutet om hur demokratin
utvecklas mellan valen visar att befolkningens intresse
för politik fortsätter att ligga på en historiskt hög nivå.
Rapporten Svenska demokratitrender 2016 har på uppdrag av regeringen
tagits fram av forskarna Sofia Arkhede och Henrik Ekengren Oscarsson vid
Göteborgs universitet. Rapporten redovisar bland annat hur svenska folkets
förtroende för demokratin och dess institutioner ser ut, hur nöjd
befolkningen är med demokratins sätt att fungera och graden av politiskt
intresse.

- Förtroendet för svenska politiker ökar något trots att det är ett mellanår. Vi
ser även en något högre skattning i andelen som anser att de är mycket nöjda
eller ganska nöjda med demokratin i Sverige jämfört med med hösten 2015
då svenskarna var mer missnöjda. Det fallet har bromsats, säger Henrik
Ekengren Oscarsson.

- Det är viktigt att inte enbart ta hänsyn till kortsiktiga förändringar från år
till år när slutsatser ska dras. Ett bra kunskapsunderlag ger politiken
möjlighet att bättre överblicka demokratins utveckling, även mellan valen,
säger Daniel Wohlgemuth, ämnessakkunnig i demokratifrågor på
Kulturdepartementet.

Exempel ur rapporten:

Intresset för politik kvar på hög nivå
Det politiska intresset i Sverige ligger kvar på samma höga nivå som
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under 2015, de högsta nivåerna sedan mätningarna påbörjades 1986. 63
procent av den vuxna befolkningen uppger att de är mycket eller ganska
intresserad av politik. Större andelar män (70%) än kvinnor (57%)
uppger att de är intresserade. Intresset för politik är också större i
storstäderna (73%) jämfört med på landsbygden och i mindre tätorter
(56%). 36 procent av befolkningen diskuterade under 2016 politik minst
en gång i veckan. Även detta ligger historiskt sett på en jämförelsevis
hög nivå, den högsta sedan mitten av 1990-talet.

Den svenska demokratin får väl godkänt men oroande minskning
kvarstår
De allra flesta i befolkningen är nöjda med hur demokratin fungerar i
Sverige. Andelen som är nöjda minskade dock kraftigt mellan 2014 och
2015 och andelen har endast ökat svagt i mätningen 2016. Rapporten
visar att lågutbildade är mindre nöjda än högutbildade och att personer
bosatta på landsbygden är mindre nöjda än personer bosatta i andra
typer av regioner. Skillnaderna mellan kvinnor och män är små. På ett
liknande sätt är de allra flesta i Sverige nöjda med demokratin i den egna
kommunen. Även här minskade dock andelen nöjda mellan 2014 (71%)
och 2016 (65%) och är den lägsta sedan 2004.

Förtroendet för politiska institutioner kvar på låg nivå 
Förtroende för de centrala demokratiska institutionerna minskade tydligt
mellan 2014 och 2015. 2016 kvarstår det minskade förtroendet på
samma nivå. Andelen i befolkningen som har ett mycket eller ganska
stort förtroende för riksdagen, regeringen och kommunstyrelserna är
högre bland högutbildade än bland lågutbildade, men det är det bland de
högutbildade som förtroendet minskat kraftigast sedan 2014. Andelen i
befolkningen som har mycket eller ganska stort förtroende för EU-
kommissionen respektive Europaparlamentet är i båda fallen 16 procent.

Relativt få upplever att de kan påverka politiska beslut men
utvecklingen går i rätt riktning
19 procent av den vuxna befolkningen anser att de har mycket goda eller
ganska goda möjligheter att påverka beslut på nationell nivå och 25
procent på kommunal nivå. Andelen som upplever att de kan påverka
politiska beslut uppvisar en långsam men stadig ökning sedan
millennieskiftet. Det råder inga betydande skillnader mellan män och
kvinnor när det gäller den upplevda möjligheten att kunna påverka
politiska beslut. Andelen som anser att de har möjlighet att påverka
politiska beslut är större bland högutbildade än lågutbildade och större



bland yngre än äldre personer.



Artikel från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Rundabordssamtal om statlig och
offentlig förebildlighet
Publicerad 26 juni 2017

Den 23 maj anordnades ett rundabordssamtal på
Kulturdepartementet i samarbete med
Näringsdepartementet, inom ramen för arbetet med den
kommande propositionen om arkitektur, form och
design för hållbara gestaltade livsmiljöer. Samtalsledare
och värdar var statssekreterarna för Kultur- respektive
Näringsdepartementen, Per Olsson Fridh och Alf
Karlsson.
I en ny politik för hållbara gestaltade livsmiljöer kan nya skarpa mål handla
om kvalitet, omsorgsfull gestaltning, innovationskraft, ekologisk balans och
socialt välbefinnande. Inkludering och tillgänglighet är nyckelbegrepp och
kulturhistoriska, estetiska och konstnärliga värden ska lyftas.

- Offentliga aktörer spelar en viktig roll för utvecklingen både som beställare,
utförare och företrädare för frågorna. Därför är samtalet idag och ert
deltagande vid diskussionsbordet betydande för oss, inledde statssekreterare
Per Olsson Fridh samtalet.

Regering och riksdag har genom myndigheter och bolag ansvar för stora
bestånd av offentliga lokaler och miljöer. Staten är både byggherre,
fastighetsförvaltare, hyresvärd och hyresgäst. I dessa olika roller har staten
både ett stort ansvar och goda möjligheter att skapa hållbara gestaltade
livsmiljöer genom medveten arkitektur, form och design.

Statssekreterare Alf Karlsson lyfte fram Boverkets prognos på 710 000
bostäder fram till år 2020 och vilken påverkan prognosen har på vilka
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verktyg regeringen kan bidra med i arbetet.

Under mötet närvarade olika aktörer inom statliga och offentliga sektorn.
Tillsammans diskuterade man statens och det offentligas behov samt
möjligheter att utveckla och bäst förvalta den arkitektur, design och
gestaltning som påverkar många människors vardag.



Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet

Immateriella värden bygger
Sveriges välstånd
Publicerad 16 juni 2017

– Sverige är inte bara en stormakt i kreativitet. Sverige
är en supermakt, sa justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson under tisdagens event i Rosenbad.
Över hundra representanter för näringsliv, organisationer och myndigheter
närvarade i Rosenbad för att ta del av regeringens strategiska arbete för
immateriella tillgångar och berätta om sina utmaningar. Från regeringen
medverkade statsråden Alice Bah Kuhnke, Mikael Damberg och Morgan
Johansson.

Här är det frestande att skriva att "branschen var samlad" men det vore
förstås en grov förenkling. Då fler än vart tredje arbetstillfälle i Sverige
genereras i immaterialrättsintensiva företag skulle landets samtliga
konferensanläggningar förmodligen inte rymma de berörda.

Immateriella tillgångar kan vara sådant som skyddas av upphovsrätten, eller
som går att skydda med patent, varumärkes- eller designskydd. Men det kan
vara så mycket mer: allt som människor i företagen kan, forskningsresultat,
utbildningar, avtal, licenser och samarbeten.

Morgan Johansson talade om immateriella tillgångar och immaterialrätt som
ett viktigt område som tar för lite plats. Det har ansetts som lite nördigt och
något för experter. Men historiskt sett har skaparkraften i Sverige varit helt
avgörande för att bygga vårt ekonomiska välstånd.

Vid sidan av traditionella uppfinningar och innovationer växer sig nu också
kulturella och kreativa näringar allt starkare. Musik, design och film har
blivit "svenskgrenar" ute i världen.
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Visste du till exempel att Sverige ligger på fjärde plats i antalet
Oscarsnomineringar för bästa utländska film? Eller att tv-serien Bron har
sålts till över 160 länder?

Varför är vi så kreativa? Förutsättningar som lyftes fram var generell välfärd,
utbildning för alla, jämställdhet i fokus och en trygg arbetsmarknad. Sverige
har också en kommunal kulturskola som för många är en inkörsport till att
utöva kultur och vårt land ligger långt fram i digitaliseringen.

Piratkopieringen ett stort problem

Undersökningar har visat att minst 40 procent av Sveriges BNP genereras
från immateriella tillgångar i företagen. Men Sverige har ännu inte nått sin
kreativa potential. Många idéer som skulle kunna skapa värden rinner ut i
sanden. Dessutom har vi problemen med piratkopiering och illegal
nedladdning.

Johansson menade att Sverige har haft en naiv inställning till piratkopiering.
Man har resonerat som att "det drabbar ju ingen annan" och "det finns inga
brottsoffer". Men det finns brottsoffer: kulturarbetarna och de som satsat
resurser i dessa projekt.

Dessutom dräneras varumärken på sitt värde om man inte kan vara säker på
att en vara eller tjänst är vad den utger sig för att vara. Så mycket som 5
procent av EU:s import beräknas vara piratkopior.

Regeringen satsar på kunskap om immateriella
värden

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg talade om den höga
tillväxten och att Sveriges ekonomi går starkt uppåt. Många av de jobb som
nu skapas är kunskapsarbeten, högt upp i näringskedjan.

– Sverige har svart bälte i att ställa om, säger Mikael Damberg. Start-up-
företagen växer och blir fler, men vi ser också att tillverkningsindustri som
lämnat landet väljer att flytta tillbaka. Kreativa näringar – som bygger
uteslutande på immateriella tillgångar – ökar. Men den generella kunskapen
om immateriella tillgångar är för låg, särskilt bland små- och medelstora
företag.

Damberg framhåller att Patent- och registreringsverket spelar en viktig roll.



PRV har sedan ett år tillbaka ett utökat uppdrag att informera om
immaterialrätten och sedan förra veckan också ett speciellt uppdrag att
informera om upphovsrätten och motverka piratkopiering. Damberg ser
också PRV som en viktig som utbildare i andra länder.

Även Vinnova har fått ett särskilt uppdrag, att forska kring immateriella
tillgångar och tillväxt, och arbeten bedrivs på Tillväxtverket, Chalmers,
Business Sweden, Team Sweden och inom EU-kommissionen.

En revidering av upphovsrättsdirektivet är att vänta. Regeringen hyser också
stora förhoppningar om att få det enhetliga patentsystemet i Europa på plats.
Med det väntas företagens kostnader för patent minska och det blir färre
domstolar att förhålla sig till.

Man ska kunna försörja sig som konstnär

– Att Ruben Östlund vann Guldpalmen i Cannes är så stort att man borde få
läsa om det i tidningen varje dag, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.
Men bakom framgångar ligger oerhört hårt arbete. Därför måste vi skapa
goda förutsättningar för kulturarbetare och konstnärer, fortsätter Kuhnke.
Man ska kunna leva på sitt arbete som konstnär.

Det är över 20 år sen regeringen tog ett helhetsgrepp om den statliga
konstnärspolitiken och hon har därför tillsatt en konstnärspolitisk utredning.
Utredningen ska bland annat se över strukturerna för ersättningar och stöd
till konstnärer och ska redovisas i februari 2018.

Andra åtgärder är att biblioteksersättningen – ersättningen till författare,
fotografer och tecknare för att deras verk lånas ut på våra bibliotek – har
höjts kraftigt. Statens medieråd har fått ett uppdrag att informera om
upphovsrättsliga rättigheter och skyldigheter och vad som är ett brott mot
upphovsrätten.

Kulturministern har samlat branschaktörer i den upphovsrättsliga
näringskedjan för samtal om upphovsrätt, som resulterade i en
uppförandekod som ska öka samarbetet och stärka upphovsrätten.

Många förändringar...

Sedan regeringen tillträdde har en utredning tillsatts för att se över
straffskalorna för upphovsrätts- och varumärkesintrång. Man har också
tillsatt en utredning för att modernisera reglerna om beslag och husrannsakan



bland annat i den digitala miljön.

Sedan 1 september 2016 finns Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och
Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som samlat immaterialrätts-,
marknadsförings- och konkurrenträttsmål från en rad domstolar. På så sätt
ska mål behandlas både mer enhetligt och snabbare, vilket ger högre kvalitet
på domar och mer kostnadseffektiv verksamhet. Under seminariet framkom
klara indikationer på att man redan ser en sådan positiv utveckling.

Numera finns det också möjlighet att förstöra varumärkesförfalskningar av
EU-varumärken som passerar EU. Inom en snar framtid kommer det finnas
samma möjlighet att ingripa mot intrång i nationella varumärken och en ny
varumärkeslagstiftning ska införas som moderniserar och förenklar
regelverket. Från 1 juli 2017 gäller också nya regler om medling i
upphovsrättstvister.

...och fler att vänta

Politikernas del i eventet på Rosenbad avslutades med frågan hur statsråden
ser på den fortsatta mandatperioden.
Mikael Damberg vill se större fokus på investeringar i Sverige. Investeringar
driver innovationer och stärker därmed Sveriges ekonomi.

Morgan Johansson menar att sekretesslagstiftningen måste ändras för att
skydda forskningsresultat och möjliggöra för fler att söka patent. Man
arbetar också för att stärka följerätten, det vill säga den ersättning som
konstnärerna får när deras originalkonstverk säljs vidare på konstmarknaden.
Ett utkast till lagrådsremiss kommer att skickas ut på remiss inom en snar
framtid. Sverige leder också arbetet på EU-nivå med att införa ett enhetligt
patentsystem, som när det är på plats bedöms öka BNP i EU med över 300
miljarder kronor per år.

Alice Bah Kuhnke arbetar intensivt med frågan om hot och hat, ett arbete
som kommer fortsätta mandatperioden ut. Konstnärer är en av de mest
utsatta yrkesgrupperna i landet, jämte journalister och lokala
förtroendevalda. Vidare kommer en handlingsplan att presenteras inom kort
som stärker arbetet med att förebygga förtroendevaldas, journalister och
konstnärers utsatthet för hot och hat. Även rundabordssamtalen ska följas
upp.

Efter politikerpanelen fortsatte dagen med inspirerande tal av
myndighetsrepresentanter och företrädare för organisationer och företag som



alla jobbar med – eller är beroende av – sina immateriella tillgångar. Helt
klart har alla sina utmaningar, men med detta event i Rosenbad har vi tagit
ännu ett steg för att ta till vara Sveriges kreativa potential.



Artikel från Kulturdepartementet

Kulturdepartementet tillsätter
utredning om inrättande av ett
nationellt center för romska frågor
Publicerad 09 juni 2017

Regeringskansliet har beslutat om att ge en utredare
inom Kulturdepartementet i uppdrag att närmare utreda
möjligheterna för hur ett nationellt center för romska
frågor ska kunna inrättas. I uppdraget ingår bl.a. att
föreslå vilka specifika uppgifter centret ska ha, att utreda
och föreslå om centret ska inrättas inom ramen för
befintlig myndighetsstruktur samt att utreda hur romskt
deltagande och inflytande i centret kan säkerställas.
Departementsrådet Charlotta Wickman kommer att leda utredningsarbetet
och ska beakta förslagen som lämnats av Kommissionen mot antiziganism
(SOU 2016:44). Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018.

- Regeringen har de senaste åren intensifierat arbetet mot antiziganism och
för romsk inkludering. Men det finns behov av att fortsätta bekämpa
antiziganismen och öka romers möjligheter att delta i samhällsbygget och
främja sin kultur och sitt språk. Med denna utredning vill vi undersöka
möjligheten att stärka upp insatserna ytterligare genom ett särskilt center för
romska frågor, säger Alice Bah Kuhnke.

I sitt betänkande föreslog Kommissionen mot antiziganism att regeringen ska
inrätta ett nationellt center för romska frågor och tillsätta en utredning för att
ta fram ett mer detaljerat förslag om hur detta ska gå till. Behovet av centret
grundade sig i kommissionens slutsats att situationen för romers åtnjutande
av de mänskliga rättigheterna i Sverige är allvarlig.
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Genomförandet av strategin för romsk inkludering är ett långsiktigt arbete
som har starkt stöd i riksdagen. Detta arbete fortsätter inom flera
samhällsområden. Fler myndigheter och kommuner har involverats i
strategin.
Kraftsamling mot antiziganism



Artikel från Kulturdepartementet

Kulturskola och konst på agendan
när Alice Bah Kuhnke besökte
Västerås
Publicerad 08 juni 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker under våren prioriterade verksamheter inom
Kulturdepartementets ansvarsområden. Två av dessa
frågor är kulturskolor och en hållbar gestaltad livsmiljö.
Ministern inviger utställningen ”Den fria leken” som
beskriver hur konsten kan bidra till en stadsutveckling
som är inkluderande och tillgänglig även för barn.

Framgångsrik kulturskola – betydelsen av
tillgänglighet

Fokus för ministerns besök i Västerås var verksamheter som bidrar till att
kultur når fler. Ministern besökte Västerås kulturskola som når cirka 3000
elever och som bland annat erbjuder stimulerande verksamheter för barn och
unga som är i behov av särskilt stöd.

Kulturskolans värdegrund utgår från människan, mötet och magin, där
undervisning byggs utifrån eleven. Mötet bygger på en mångfald av grupper
och lärsituationer. Magin är en vägledande kraft i skapandet som ger
människan möjlighet att hitta sätt att uttrycka sig och växa.

Mötet med kulturskolans elever följdes av ett samtal med skolledningen samt
kulturnämndens ordförande där bl.a. kulturskolans verksamhet,
kulturskoleutredningen och regeringens kulturskolesatsning stod på agendan.
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Konst händer - stadsutveckling som är tillgänglig och
inkluderande även för barn

Som del i arbetet med att formulera en ny politik för arkitektur, form, design
och hållbara gestaltade livsmiljöer besökte Alice Bah Kuhnke även
konstprojektet Ballongen – lek på riktigt. Projektet genomförs i samverkan
mellan Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, Konstfrämjandet
Västmanland, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Knytpunkten på Råby.
Syftet med projektet är undersöka frågor kring barnets frihet och
begränsningar i stadsrummet.

Projektets namn är hämtat från det stora lektältet Ballongen på Råby som
anordnades av konstnärer och boende på Råby 1969. Ambitionen var då att
skapa fria ytor för lek och skapande i staden, genom aktioner och samtal om
humanistiska värden i stadsutvecklingen. Med utgångspunkt i detta projekt
har fyra regionala konstnärer utformat nya tillfälliga ytor för lek och
konstnärligt skapande för barn i åldrarna 6-12 år i stadsdelen Råby.

Nu tas projektet vidare genom Konst händer, som är en del av regeringens
satsning Äga rum, vilket gör det möjligt för de boende och civilsamhället i
Råby att tillsammans med en konstnär arbeta vidare med konst i området.
Satsningen utgår från de boendes behov och önskemål och präglas av ett
brett invånarinflytande.

Ministern samtalade med nyckelpersonerna i konstprojektet Ballongen om
hur de tillsammans med Statens konstråd tar projektet vidare. Dagen
avslutades med att ministern invigde utställningen "Den fria leken" på
Västerås konstmuseum, vilken är finalen på konstprojektet Ballongen – lek
på riktigt.



Artikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Ändringar i
prenumerationstjänsten för
området Demokrati och mänskliga
rättigheter
Publicerad 02 juni 2017

Det kommer att göras ändringar i
prenumerationstjänsten för vissa områden på
regeringen.se från och med den 5 juni. Ändringarna
påverkar bland annat dig som prenumererar på
områdena Nationella minoriteter, Politiken mot
diskriminering och rasism, Samepolitik eller Folkrätt.
Ovanstående områden kommer att bli en del av området Demokrati och
mänskliga rättigheter och därmed tas bort som egna prenumerationsområden.
Om du inte redan prenumererar på Demokrati och mänskliga rättigheter
behöver du därför lägga till det området i din prenumeration.

Så gör du för att ändra din prenumeration

1. Klicka på länken " Ändra din prenumeration" som finns längst ner i alla
prenumerationsutskick från regeringen. Du kommer då till sidan
"Prenumerera på innehåll via e-post".

2. Klicka på "Välj område". De val du har gjort sedan tidigare är redan
markerade. Om inte området "Demokrati och mänskliga rättigheter" redan är
markerat kan du lägga till det nu.

3. Klicka på "Skapa/ändra prenumeration".

https://www.regeringen.se/


Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Ungdom, utbildning och
audiovisuellt i fokus på rådsmöte
Publicerad 24 maj 2017

På rådsmötet i Bryssel 22-23 maj enades ministrarna
bland annat om det framtida samarbetet på
ungdomsområdet. Rådet nådde också en
överenskommelse om att revidera EU-reglerna för
audiovisuella medietjänster inför kommande
förhandlingar med Europaparlamentet.
Rådet behandlade frågor om utbildning, ungdom, kultur och idrott.
Ministrarna enades bland annat om en ny strategi för det europeiska
ungdomssamarbetet från 2018. Den nuvarande ungdomsstrategin som löper
ut i slutet av året antogs under Sveriges ordförandeskap 2009.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström framhöll bland annat
vikten av att unga lär sig kritiskt tänkande och mediekunnighet
och refererade till professor Hans Roslings arbete.
- I en värld av alternativa fakta och förenklade svar är det viktigare än
någonsin att basera information på fakta.

Lyssna till ungdomarna

Utbildningsministrarna höll en policydebatt på temat "att bygga Europas
framtid - lyssna till och stödja ungdomar".

Medlemsländerna betonade bland annat vikten av en öppen och kontinuerlig
dialog med ungdomar för att uppmuntra dem att bli aktiva
samhällsmedborgare. Genom att elever och studenter involveras i
beslutsprocesser som rör utbildning så stöds de i sin utveckling att förstå dem
och påverka sin situation. Erasmus+ lyftes fram som ett mycket viktigt
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program för stöd till detta arbete.

Regler för audiovisuella medietjänster revideras

Efter förhandlingar nådde rådet en överenskommelse om direktivet som
reglerar audiovisuella medietjänster, det så kallade AV-direktivet.

EU-kommissionen har föreslagit en revidering av AV-direktivet med
anledning av den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen på
mediemarknaden. Ändringarna syftar till att göra reglerna mera lika för tv
och beställ-tv när det kommer till skydd av minderåriga, reklamregler och
regler för att främja europeiska produktioner.

Nu vidtar förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet om ett slutligt
beslut.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och gymnasie- och
kunskapslyftsminister Anna Ekström representerade Sverige vid mötet.



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Ministrar diskuterar utbildning,
ungdom och audiovisuellt
Publicerad 17 maj 2017

Europeiskt ungdomssamarbete och elevinflytande i
utbildningen står på dagordningen för rådsmötet i
Bryssel 22-23 maj. Rådet ska dessutom komma
överens om förslaget om nya regler för audiovisuella
medietjänster, AV-direktivet.
På rådsmötet behandlar ministrarna frågor rörande utbildning, ungdom,
kultur och idrott.

Ministrarna med ansvar för audiovisuella frågor ska nå en överenskommelse
om EU-kommissionens förslag till nya regler för direktivet om audiovisuella
medietjänster, även kallat AV-direktivet.

Bakgrunden är den tekniska utvecklingen och att konsumenter ändrar sina
tittarvanor och tittar mer på bland annat beställ-tv, exempelvis Netflix.
Kommissionen föreslår en utjämning mellan tv och beställ-tv när det gäller
skydd av minderåriga, reklamregler och regler för att främja europeiska
produktioner. Förslaget innebär också att videodelningsplattformar såsom till
exempel Youtube, ska omfattas av direktivet.

EU-samarbete på ungdomsområdet

Det europeiska ramverket för ungdomsfrågor löper ut vid årsskiftet
2018/2019. Rådet ska därför anta slutsatser i syfte att förbereda ett nytt
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ramverk för EU-samarbetet på ungdomsområdet efter 2018.

Elevinflytande i utbildningen

Utbildningsministrarna ska i en policydebatt diskutera hur utbildningen kan
förbättras så att den blir högkvalitativ för alla elever och studenter.
Diskussionen förväntas kretsa kring vikten av elevers och studenters
inflytande i utbildningen. Utöver det ska ministrarna anta en
rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för
livslångt lärande.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Alice Bah Kuhnke,
kultur- och demokratiminister representerar Sverige vid mötet.



Artikel från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke besökte Eskilstuna
på pressfrihetens dag
Publicerad 05 maj 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker under våren verksamheter och personer som
är engagerade i prioriterade frågor inom
Kulturdepartementets ansvarsområden. Några av dessa
prioriterade frågor är mediepolitiken och hot och hat mot
journalister. Med anledning av detta besökte ministern
Eskilstuna under Pressfrihetens dag den 3 maj.
Ministerns program under Pressfrihetens dag i Eskilstuna bestod av två
arrangemang: En rundvisning på Eskilstuna-Kuriren och samtal med Jimmie
Näslund, koncernen Eskilstuna-Kurirens vd, Eva Burman, Marie Hillbom
och Anna Falk, chefredaktörer på koncernens tidningar, samt Alex Voronov,
ledarskribent och politisk redaktör på Eskilstuna-Kuriren. Samtalet belyste
lokaljournalistikens utmaningar som övergången från pappersprenumeration
till digital betalningsmodell, den tappade annonsmarknaden där pengar i stor
utsträckning istället går till globala aktörer såsom t.ex. Google och Facebook,
lokaljournalistikens relation till public service och tunga
distributionskostnader, men framförallt kom samtalet att uppehålla sig vid
falska nyheter och hot och hat mot journalister. Och det hot det utgör mot
demokratin.

-          Vår reporter Mathias Ståhle tog sig in bakom kulisserna på
organisationen Granskning Sverige, och avslöjade en främlingsfientlig
gruppering under falsk identitet som ringer upp makthavare, journalister och
andra som förekommer i det offentliga samtalet. Han synliggjorde en
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trollfabrik, och att det inte är enskilda människor som hotar och trakasserar
utan att det är en mycket välorganiserad orkestrering. Ståhle påvisade även
kopplingen mellan Granskning Sverige och sajten Fria Tider, berättade Eva
Burman, Eskilstuna-Kurirens chefredaktör.

Jimmie Näslund, koncernens vd, berättade även att hot, hat och trakasserier
kraftigt ökat mot tidningens medarbetare de senaste åren, och att mycket av
tidningens resurser läggs på att stärka medarbetares trygghet, t ex genom
bevakning och förstärkt skalskydd på redaktionen. 

-          Medierna har en avgörande betydelse i det demokratiska samhället.
Det är min absoluta övertygelse att betydelsen av professionella medier och
högkvalitativ journalistisk granskning dessutom är större i dag än kanske
någonsin tidigare. Hur vi säkrar allmänhetens tillgång till levande och god
journalistik i framtiden oavsett var i Sverige man bor, är den viktigaste
mediepolitiska frågan just nu. Det är därför regeringens ansvar att både
värna en vidsträckt yttrandefrihet och att stärka oberoende medier, sade
Alice Bah Kuhnke.

Samtalet om trollfabriken, falska nyheter och hot och hat mot journalister
fortsatte därefter i ett öppet seminarium på Munktell Science Park. I det
avslutande panelsamtalet medverkade kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke tillsammans med Jeanette Gustavsdotter, vd för
Tidningsutgivarna, Eva Burman och Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef
i Eskilstuna. Även här kretsade samtalet främst runt hot, hat och trakasserier.
Den oroväckande bild som framkom under samtalet är att hot och hat mot
journalister upplevs öka.

– Det handlar om tilliten och förväntningarna på samhället – att visa hela
kedjan, att hot och hat ger större åverkningar som i sin tur leder till
självcensur och att tilliten går förlorad om man tror att samhället accepterar
hot och hat. Studenter på journalisthögskolorna tror idag att hot och hat ingår
i yrket. Men hot och hat är oacceptabelt. Det är ett hot mot demokratin, sade
Alice Bah Kuhnke.

Ministern framhöll att det till en början behövs konkreta åtgärder för att
motverka hot och hat – som t.ex. att journalister ska ha en enkel
direktkontakt till polisen för att slippa sitta i telefonkö när de vill anmäla hot.
Men det är inte tillräckligt – även hela rättssamhället måste mobilisera för att
hot och hat ska kunna minska. Regeringen kommer inom några månader
dessutom att presentera en handlingsplan som stärker arbetet med att
förebygga förtroendevaldas, journalisters och konstnärers utsatthet för hot



och hat. Handlingsplanen är ett steg för att arbeta mer systematiskt med
dessa frågor. För ett stärkt förebyggande arbete behövs mer kunskap om
utsatthet och de konsekvenser som hot och hat får, medvetenhetshöjande
åtgärder och bättre stöd för de som utsätts för hot och hat.

-          Yttrandefriheten är en av de viktigaste rättigheter vi har. Men vi
måste alltid balansera fri- och rättigheter mot varandra, som t.ex.
yttrandefrihet mot rätten att inte bli hotad och utsatt för hets och hat. Dom
som vill störa systemet vet hur man utnyttjar systemet. Det måste vi ta på
största allvar, underströk Christer Sjöqvist, lokalpolisområdeschef i
Eskilstuna.

Jeanette Gustavdotter avslutade kvällens panelsamtal om pressfrihet med
orden:

-          Hot mot journalister är ett större brott mot demokratin, det är ett
demokratibrott. Syftet är att få journalisten att tystna. Det är därför viktigt
att våga ta debatten. Nättrollen är få, och organiserade, men vi är fler. Men
allra viktigast för pressfriheten är att stå upp för den, ta ansvar och betala för
det man läser.

Ministern fick även motta en staty föreställande J A Selander som var
chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren i över 40 år. 



Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes tal på
Museernas vårmöte 2017
Publicerad 02 maj 2017

Den 25 april öppnade Museernas vårmöte 2017 i
Södertälje. Temat för årets konferens handlade om hur
digitaliseringen av samhället och museisektorn
påverkar museernas verksamheter och arbetssätt.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke invigningstalade på
konferensen genom denna inspelade film. Vårmötet arrangerades av Sveriges
Museer tillsammans med Torekällbergets friluftsmuseum och medverkande
organisationer var bland annat Livrustkammaren, Skoklosters slott &
Hallwylska museet, Nationalmuseum, Nordiska museet, Riksutställningar,
Stockholms läns museum, Medeltidsmuseet och Stadsmuseet i Stockholm.
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Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besökte
Uppsala
Publicerad 27 april 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker under våren verksamheter och personer som
är engagerade i prioriterade frågor inom
Kulturdepartementets ansvarsområden. Den 20 april
var det Uppsalas tur med möten på Uppsala Nya
Tidning, en nyetablerad kulturskola samt besök av det
nya och gröna bostadsområdet Rosendal.

Besök i Uppsalas nya och gröna bostadsområde
Rosendal

Som del i arbetet med att formulera en ny politik för arkitektur, form, design
och hållbara gestaltade livsmiljöer besökte Alice Bah Kuhnke det nya
bostadsområdet Rosendal. På plats mötte ministern Uppsalas stadsarkitekt
Claes Larsson tillsammans med medarbetarna Anna Sander,
huvudprojektledare för Rosendal-satsningen och Elisabet Jonsson, chef för
plan och bygg. Deltog gjorde även Uppsalas båda kommunalråd Erik Pelling
(S) och Maria Gardfjell (Mp). Under en guidad tur i området delade de med
sig av sina erfarenheter av att ta fram kommunens nya arkitekturpolicy;
Arkitektur Uppsala. Policyn ger alla aktörer i kommunen en gemensam
plattform för hur man utformar den byggda miljön.

– Målet är att skapa långsiktiga värden för en attraktiv, vacker, hållbar och
levande stad. Policyn kommer guida arbetet framåt med hur det växande
Uppsala kan utformas arkitektoniskt och säkra att intressanta miljöer bevaras
på ett pietetsfullt sätt. Uppsala befinner sig i en spännande tid, där framtidens
Uppsalasiluett utformas, berättade Claes Larsson.
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Rosendal som ligger några minuters cykelavstånd från centrum, växer fram i
ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och Akademiska
sjukhuset som granne.

Mångfald är det ledord som Uppsala kommun utgått från i och med
utvecklingen av Rosendal. Bebyggelsen och ytorna mellan husen ska
genomsyras av variation i uttryck och vara multifunktionella. Dels för att
skapa upplevelserika, tilltalande stadsrum och dels för miljöns skull. Det
inbegriper småskalighet som ska bidrar till trygghet och uppmuntra till att
röra sig till fots och cykel i de offentliga rummen. Uppsala vill minska
negativa konsekvenser för miljön genom att hushålla med utrymme och
resurser.

Området förväntas inrymma cirka 4 500 bostäder och cirka 100 000
kvadratmeter mark för universitetsanknuten verksamhet.

– Att ta del av Uppsala kommuns arbete med att bygga nya och hållbara
bostadsområden har varit väldigt inspirerande. Det ger mig ännu fler
argument för behovet av en gemensam nationell politik för ett grönt
samhällsbygge, säger Alice Bah Kuhnke.

Satsning på medborgarjournalistik

Alice Bah Kuhnke besökte även Uppsala Nya tidning (UNT). NTM-
koncernen, där UNT ingår, har beviljats sammanlagt 3,8 miljoner kronor i
utvecklingsstöd av presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och
tv. Pengarna ska delfinansiera en satsning på medborgarjournalistik. Inom
ramen för projektet ska vanliga medborgare rekryteras, utbildas och coachas
till att skriva, fotografera och filma, främst för de digitala kanalerna. UNTs
vd chefredaktör och ansvarig utgivare Kalle Sandhammar berättade om
satsningen. Samtalet kom även att handla om den lokala journalistikens
utmaningar, hot och hat mot journalister och vikten av att det finns en
mångfald av starka medier som bidrar till att upprätthålla det demokratiska
samhället.

Uppsala Kulturskola i samverkan med civila
samhället

Ytterligare ett besök i Uppsala var kulturskolan i Uppsala där kulturskolechef
och rektor Bo Frick berättade om skolans verksamhet och deras samarbete
med det civila samhället, bland annat i ett körprojekt för integration med



Sensus och Rädda Barnen. Uppsala kulturskola (före detta Uppsala
musikskola) har sedan 1956 erbjudit undervisning i både centrala Uppsala
och i de olika stadsdelarna, totalt över 30 platser runt om i kommunen.
Sammanlagt 2 000 elever undervisas av 60 lärare och medverkar i närmare
200 konserter och program om året i Uppsala kommun. Kulturskolan bjöd
också besökarna på uppträdanden framförda av skolans elever.



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Om vikten av att läsa
Publicerad 20 april 2017

Hösten 2016 tillsatte regeringen en Läsdelegation
under ledning av stadsbibliotekarie Katti Hoflin.
Läsdelegationen är del av regeringens satsning Hela
Sverige läser för barnen. Uppdraget är att samordna
läsfrämjande insatser i och utanför skolan.
Statsråden Alice Bah Kuhnke och Gustav Fridolin inledningstalade på
Läsdelegationens seminarium om vikten att läsa.

- Att kunna läsa, att förstå ords betydelse och kunna hantera en text är inte
bara viktigt för att kunna vara en del av det demokratiska samhället,
läsningen kan också öppna dörrar till nya världar och insikter. Litteraturen är
för många en källa till inspiration, nya insikter, mod och livslust. Den
utvecklar oss som människor och är dessutom något som varje barn har rätt
till, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

- Att kunna läsa och skriva spelar en avgörande roll för delaktigheten i det
demokratiska samhället. Man ska kunna bilda sig en egen uppfattning, få
perspektiv utanför sin egen filterbubbla och uttrycka sina egna erfarenheter.
Därför måste hela vuxenvärlden hjälpas åt med att bygga en bildningskultur
där alla barn får goda förutsättningar att lära sig läsa och skriva, och därmed
kan självförverkliga sig som samhällsmedborgare, säger Gustav Fridolin,
utbildningsminister.

Syftet med seminariet var att få en gemensam plattform att samtala utifrån
och att skapa mötesplatser och nätverk för aktörer som arbetar med läsning i
och utanför skolan, t.ex. representanter från kultur- och
utbildningsförvaltningar, läs- och skrivutvecklare i skolan, skol- och
folkbibliotekarier, representanter från föreningslivet, intresseorganisationer
och elevrådsorganisationer.
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Läsdelegationens arbete

Läsdelegationens inledande arbete har handlat om att skapa en överblick
över vad som redan görs, vad av det som fungerar bra och kan utvecklas
men även var det finns brister som behöver åtgärdas.

Läsdelegationen har identifierat några områden som är särskilt viktiga för att
barn och ungas läsförståelse ska förbättras, och för att barn och unga ska få
en starkare lust och motivation att läsa. Det handlar bland annat om lärares
kompetens inom läs- och skrivfrågor, att det behöver finnas vuxna förebilder
kring läsning, vikten av tidiga insatser, exempelvis i samverkan med BVC,
förskola och skola, och behovet av välfungerande skolbibliotek som ses som
en pedagogisk resurs i skolans verksamhet.

- Läsning är en grundforskning i konsten att vara människa, och läsningen
ger oss möjligheter att erövra ett rikt språk som är en förutsättning för att
kunna navigera i en komplex värld. För att barn och unga ska erövra ett rikt
språk måste de utveckla sin motivation och lust att läsa, såväl i som utanför
skolan. Tidiga insatser spelar stor roll för barns fortsatta kunskapsutveckling
och sociala utvecklig. Det är därför av stor vikt att vuxna i barnens närhet
exempelvis läser för dem från en tidig ålder, såväl i hemmet som i förskolan.
Likaså är det viktigt att läsning finns under barns och ungas fritid i form av
exempelvis vuxna förebilder inom idrottsrörelser eller föreningsliv, säger
Katti Hoflin, ordförande i Läsdelegationen.

Lässatsningar från regeringen:

Läsdelegationen

Läsdelegationens uppdrag är att samordna läsfrämjande insatser inom och
utanför skolan. Det finns en rad bra initiativ och insatser inom skola,
kulturliv, föreningsliv och idrott, och syftet med en samordning är att öka
effekten av dem. Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer
likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda
läsupplevelser. Uppdraget ska slutredovisas i mitten av 2018.

Bokstart – läsinspiration till småbarnsföräldrar i
socioekonomiskt utsatta områden

Regeringen kommer att utvidga Kulturrådets pågående satsning Bokstart,
som syftar till att tidigt stimulera små barns språk- och läsutveckling.



Satsningen riktar sig till föräldrar med små barn och innebär att framför allt
barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att nå dem med inspiration
och information kring läsning. Delar av Bokstart riktas i dag till
socioekonomiskt utsatta områden, och regeringen vill utvidga satsningen till
fler kommuner och regioner.

Utvidga Läslyftet till förskola och skolbibliotek

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling för lärare
i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

Fortbildningen syftar till att utveckla kvaliteten i undervisningen genom att
ge lärare fler verktyg och perspektiv för att arbeta med elevernas läs- och
skrivutveckling. Regeringen avser utöka Läslyftet till att även omfatta
förskollärare och skolbibliotekarier.

Ytterligare reformer för att förstärka läsningen

Regeringen gör utöver insatserna inom Hela Sverige läser med barnen ett
flertal ytterligare reformer för att förstärka läsningen inom såväl
Utbildningsdepartementets som Kulturdepartementets ansvarsområden. Det
handlar bland annat om en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet, förstärkt
specialpedagogisk kompetens i skolan, personalförstärkningar i skolbibliotek
och en nationell biblioteksstrategi.



Artikel från Kulturdepartementet

Waldemarsudde blir självständigt
från Nationalmuseum
Publicerad 18 april 2017

Regeringen föreslår i vårbudgeten för 2017 att
konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde avskiljs
organisatoriskt från Nationalmuseum. Med förändringen
får Prins Eugens Waldemarsudde ökade förutsättningar
att bedriva en bra verksamhet i enlighet med
föreskrifterna i prins Eugens testamente. Förslaget
väntas träda ikraft den 1 juli 2017.
Frågan har utretts och förberetts under en lång tid. Genom att avskilja Prins
Eugens Waldemarsudde från Nationalmuseum, löser regeringen de
organisatoriska problem som har funnits sedan staten tog över ansvaret år
1995. Verksamheten kommer framöver i dess helhet ingå i stiftelsen och de
medel som idag går till Prins Eugens Waldemarsudde via myndigheten
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, kommer istället att utgå
via anslag 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde kommer
framöver att enbart heta Nationalmuseum.
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Artikel från Kulturdepartementet

Satsning på skolval peppar unga
väljare
Publicerad 18 april 2017

I Vårändringsbudgeten för 2017 satsar regeringen fem
miljoner kronor till MUCF för förberedande arbete av
skolval i samband med de nationella allmänna valen
2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Insatsen når ett
stort antal elever: cirka 1 800 skolor deltog i skolvalen
inför riksdagsvalet 2014.
Skolval ger både en konkret upplevelse av hur det är att rösta och ger
skolorna tillfälle att diskutera frågor om det demokratiska systemet och
demokratins principer. Satsningen riktas till gymnasieelever och
högstadieelever i samband med valen 2018 och 2019. Särskilt fokus läggs på
att tillgängliggöra skolvalen för skolor i socioekonomiskt utsatta områden.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har sedan 2002
fått medel att samordna skolval i samband med riksdagsval. 2014 var första
gången myndigheten samordnade skolval inför Europaparlamentsvalet.
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Artikel från Kulturdepartementet

Mötesplatser, kulturarv och
kulturskola på agendan när Alice
Bah Kuhnke besökte Örebro
Publicerad 07 april 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker under våren verksamheter och personer som
är engagerade i prioriterade frågor inom
Kulturdepartementets ansvarsområden. Under besöket i
Örebro såg ministern bland annat musik- och
dansföreställningar på Kullagret, en Kulturskola för barn
och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Medborgardrivna mötesplatser – viktiga för
demokratin

Ministern inledde sitt besök i Örebro i bostadsområdet Vivalla. Ett område
med hög arbetslöshet, låga utbildningsnivåer, lågt valdeltagande och hög
brottslighet, men också med mycket lokalt engagemang.

I Vivalla hölls konferensen Den medborgardrivna mötesplatsen – en del i
satsningen "Nya mötesplatser" som drivs av Folkets Hus och Parker.
Satsningen stödjer föreningar och nätverk i socioekonomiskt utsatta områden
som vill skapa mötesplatser där sådana saknas.

- Vi behöver mötesplatser där vi kan kämpa för våra demokratiska
rättigheter och stärka människor, sa Alice Bah Kuhnke, som i konferensens
inledning betonade vikten av det lokala engagemanget och mod.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har sedan 2015
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haft i uppdrag att fördela statsbidrag till organisationer i det civila samhället
som driver lokala resurscenter för demokratisk delaktighet. Idag finns lokala
resurscenter i åtta av landets mest socioekonomiskt utsatta områden. Vivalla
är ett av dessa.

Stöd till allmänna samlingslokaler fördelas av Boverket, i form av
investeringsbidrag eller som utvecklingsbidrag (av ungdomsverksamhet).
Regeringen har från och med i år ökat stödet med 20 miljoner per år, och
socioekonomiskt utsatta områden ska prioriteras.

Nya perspektiv i kulturmiljöarbetet i Örebro län

I ett kylslaget väder var det sedan samling vid det stora vattentornet
Svampen, ett av Örebros populäraste besöksmål. Där skruvade ministern upp
en byggnadsminnesplakett. Medverkade gjorde även landshövding Maria
Larsson och kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson. Svampen
byggdes på 1950-talet och är ett byggnadsminne som representerar det
moderna samhällets utveckling. (Plaketten kom dock upp 12 år efter det att
länsstyrelsen utsett Svampen till byggnadsminne.)

Väl uppe i Svampens hatt berättade Mia Geijer och Jonas Jansson om
länsstyrelsens kulturmiljöarbete i Örebro län. Länsstyrelsen arbetar medvetet
med att, vid sidan av det mer traditionella kulturmiljöarbetet, lyfta olika
perspektiv och nya berättelser om kulturarv som tidigare inte har kommit
fram eller varit underrepresenterade för att på så sätt göra kulturmiljöarbetet
mer inkluderande och angeläget. Genom att samverka med bl.a.
civilsamhället, skolor och skådespelare bjuds också andra aktörer in till att
vara med och berätta t.ex. i film och teater.

I februari presenterade regeringen en samlad kulturarvspolitik. Proposition
innehåller många förslag för en långsiktigt hållbar kulturarvspolitik och berör
bl.a. museer, arkiv och kulturmiljö. Riksantikvarieämbetet föreslås en stärkt
roll som samlande kulturarvsmyndighet genom samordningsansvar för
museifrågor, samordning av kulturarvssektorns digitaliseringsfrågor samt
med uppdrag om att inrätta en centrumfunktion för att utveckla
kulturarvsarbetet.

En jämlik och tillgänglig kulturskola – Kullagret

På eftermiddagen besökte ministern Kullagret, en kulturskola för barn och
unga med olika funktionsnedsättningar. Där får alla möjlighet att utifrån egna



förutsättningar skapa med bild och form, dansa, spela instrument, sjunga och
spela teater.

Alice Bah Kuhnke samtalade först med Lars Hilmersson, Mats Öhlund och
Mari Molander kring Kullagrets framväxt och förutsättningar.

- Vi möter eleverna på dagtid, i skolorna. Det skapar en trygghet och vi når
alla barn i skolan och särskolan. Kullagrets verksamhet tillför också ett värde
till skolan, vi bidrar till att utveckla barnens lärande, sa verksamhetschef
Lars Hilmersson.

Samtalet kom också in på de svårigheter som uppstår i och med
kommungränserna. Kullagret kan inte erbjuda kulturskola till alla barn som
går i skola i Örebro kommun, eftersom en del barn som går i skola i Örebro
kommun bor i en annan kommun i länet.

Dagens avslutades med att barn- och ungdomar tillsammans med personal
bjöd på några medryckande sång- och dansnummer.

Inom Kulturdepartementet bereds just nu Kulturskoleutredningens förslag,
som har varit på remiss till i mitten av mars.



Artikel från Kulturdepartementet

Ministern reste till Sundsvall och
Härnösand för att samtala om
medier, kulturarv och rasism
Publicerad 23 mars 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke reser
under våren ut i landet för att besöka verksamheter och
personer som är engagerade i prioriterade frågor inom
Kulturdepartementets ansvarsområden. Några av dessa
frågor, som ministern vill samtala om, är mediepolitik,
kulturarv, diskriminering, rasism och samepolitik.

God journalistik i hela landet

För att diskutera lokalmediers roll och utmaningar reste Alice Bah Kuhnke
till Sundsvall för att besöka tidningsredaktionen för Sundsvalls Tidning, en
del av Mittmedia i Västernorrland. Ministern träffade bland andra
chefredaktören och ansvariga utgivaren Karin Näslund som berättade om
verksamheten.

I Medieutredningen finns analyser av de strukturella förskjutningarna på
mediemarknaden. Utvecklingen går mot minskad användning av traditionella
medier, medier med allsidig nyhetsförmedling, bevakning och granskning har
svårt att finansiera sitt uppdrag och alltfler områden i Sverige står utan
kvalitativ journalistisk bevakning.

- Medierna har en avgörande betydelse för vårt demokratiska samhälle.
Därför är det viktigt att vi säkrar allas tillgång till god journalistik, oavsett var
i Sverige man bor, sa Alice Bah Kuhnke.

För att möta de förändrade förutsättningarna har de på Sundsvalls tidning
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bland annat inrättat en gemensam nyhetsdesk med alla titlar i länet, det finns
även en gemensam natt-webb. Vidare finns också vissa gemensamma
funktioner för Mittmedia-koncernen i Sundsvall, som till exempel redigering
för samtliga dagstidningar och sporten. Karin Näslund berättade att antalet
anställa på redaktionen inte har minskat, men det har skett en viss förändring
av kompetenser.

5i12-rörelsen mot rasism

Dagen efter gick resan vidare mot Härnösand. En klarblå himmel och en
stark vårsol mötte ministern där hon träffade representanter från 5i12-
rörelsen i länsmuseets lokaler. Rörelsen startade i mitten av 80-talet och
arbetar med opinionsbildning mot rasism och främlingsfientlighet och för
människors lika värde. Namnet "5i12" vill visa att klockan är mycket, men
att det inte är för sent.

Under senaste åren har arbetet lokalt påverkats av mottagningen av
asylsökande och det stora engagemang som mobiliserats bland enskilda och
inom civilsamhället. Ett exempel på rörelsens verksamhet är den stora
manifestationen på torget i Härnösand som anordnas årligen den femte
december.

Konstutställning om hur samer behandlats då och nu

På samma museum fanns utställningen "Maadtoe" ("Ursprung" på
sydsamiska) av konstnärerna Anders Sunna och Michiel Brouwer. Ministern
fick en presentation av utställningen där konstnärerna ger sin bild av hur
samerna har behandlats i nutid och dåtid. Verken berättar personligt om en
familjs öde, om en över fyrtio år lång rättskamp och om samisk historia.
Utställningen tar även upp hur den svenska rasbiologin påverkat samerna
och den exploatering som drabbat den samiska kulturen.

I regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och
hatbrott, som presenterades i november 2016, är det första gången som
regeringen identifierar och benämner rasismen mot samer. Forum för
levande historia har också fått i uppdrag av regeringen att genomföra
utbildningsinsatser, bland annat om rasism mot samer.

Samtal om försoning

Som ett avslut på besöket i Härnösand intog Alice Bah Kuhnke lunchen



tillsammans med biskop Eva Nordung Byström. Samtalet kom att till stor del
handla om Härnösands stifts samiska arbete, där Eva Nordung Byström är
drivande kraft, och om Svenska kyrkans försoningsarbete gentemot det
samiska folket.

Förra året presenterades en vitbok, som dokumenterar övergrepp som till
exempel tvångskristnandet av samer under 1600-talet och enskilda prästers
medverkan i de rasbiologiska undersökningarna under 1920-talet. Ministern
konstaterade att samernas situation i dag hänger samman med historien.
Därför är kunskap om historien och dess samband med dagens villkor för
samer viktigt för regeringens arbete.



Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Uppstartsmöte för genomförandet
av den nationella planen mot
rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott
Publicerad 20 mars 2017

I slutet av november 2016, presenterade regeringen
”Samlat grepp mot rasism och hatbrott, Nationell plan
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”.
För att komma igång med genomförandet av planen
bjöd ansvariga ministrar in till ett så kallat sakråd den
14 mars i år.
Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott ska ses
som ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i
samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet
Sverige. Med planen vill regeringen ta ett samlat grepp och skapa en
helhetssyn. Olika aktörer och organisationer ges genom planen bättre
förutsättningar för att kunna samverka, insatserna kan följas upp och det
samlade arbetet utvecklas. Forum för levande historia har fått i uppdrag att
ansvara för att samordna och följa upp arbetet med planen.

Det fanns ett stort intresse att delta och att bidra till arbetet med den
nationella planen och ett flertal synpunkter framfördes under mötet. Ett
sextiotal deltagare representerade aktörer från det civila samhället, ansvariga
myndigheter och handläggare från Regeringskansliet.

– Välkomna till det allra första sakrådet i samband med nationell plan mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, inledde kultur- och
demokratiministern mötet och fortsatte; Detta är också första gången som
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regeringen tar ett samlat grepp kring dessa frågor. Dagens samråd kommer
att fokusera på de fem strategiska områden som pekas ut i planen.

De strategiska områdena är; förbättrad samordning och uppföljning, ett mer
aktivt rättsväsende, ett förstärkt förebyggande arbete på nätet, mer kunskap,
utbildning och forskning och slutligen civila samhället: ökat stöd och
fördjupad dialog.

Minnesanteckningar från sakrådet kommer att publiceras på regeringen.se
inom några veckor.



Artikel från Kulturdepartementet

Kulturarv och det samiska folkets
kultur- och livsvillkor var i fokus
när Alice Bah Kuhnke besökte
Umeå
Publicerad 14 mars 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besökte Umeå den 10 mars i samband med att staden
firade den traditionsenliga samiska veckan, som blivit
ett återkommande arrangemang. Ministern passade på
att göra flera besök och samtala kring det samiska
folkets kultur, språk och samhällsliv men också om
kränkningar och rasism som riktas mot det samiska
folket i vårt land.

Kvinnor som politisk kraft

Regeringens samepolitik vill verka för en levande samisk kultur byggd på en
ekologisk hållbar rennäring och andra samiska näringar. Under samiska
veckan uppmärksammades särskilt kvinnornas situation. Kvinnor som
kulturbärare, som håller kunskaper och traditioner levande. Men också
kvinnor som visionärer och politisk kraft.

Alice Bah Kuhnke inledde sitt Umeå-besök på Kvinnohistoriskt museum.
Museichef Maria Perstedt hälsade välkommen till museet som invigdes 2014
i Umeås nya kulturhus Väven. Museets uppdrag är att, med ett historiskt
perspektiv, fokusera på könsrelationer ur ett maktperspektiv och på
föreställningar kring kön och identitet och att verka för jämställdhet och
samhällsförändring. Museet har inga egna samlingar, utan medborgare och
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organisationer lämnar förslag på utställningar och program.

Resan fortsatte till Västerbottens länsmuseum där ministern bland annat fick
ta del av utställningen Rock Art in Sápmi. Länsmuseet berättade också om
sitt arbete för att medverka till samiska mänskliga kvarlevor, som finns i
museets samlingar återförenas och återbegravs i samverkan med en lokal
samisk aktör.

Rasism mot samer

Vid efterföljande besök med Svenska Samers Riksförbund, SSR, träffade
ministern verksamhetschef Jenny Wik Karlsson och Ellacarin Blind,
handläggare. De fick möjlighet att samtala kring den utsatthet för
kränkningar, rasistiska kommentarer och diskriminering som många samer
vittnar om. Lokalt kan det till exempel handla om mobbning i skolan eller
kränkningar i sociala medier. Andra frågor som ministern lyfte var det
pågående arbetet med Nordisk samekonvention, NSK. Där tittar man nu på
vad en ratificering innebär för svensk del. Under våren inleds en
förankringsprocess mot det samiska civilsamhället. Öppenhet och dialog med
Sametinget och samiska organisationer är viktigt. Förslag om att införa en
konsultationsordning bereds också inom Regeringskansliet.

Umeå - samiskt förvaltningsområde

Umeå kommun blev 2010 del av det samiska förvaltningsområdet enligt
lagen om nationella minoriteter. Kommunen har bland annat verksamheter
inom äldre- och barnomsorg. Alice Bah Kuhnke ville därför passa på att
besöka förskolan Passaren, där kommunen håller på att bygga upp en samisk
förskoleavdelning. För närvarande har de verksamhet cirka en dag i veckan
då ett mindre antal barn får modersmålsstöd. Verksamheten har ännu inte
kommit igång ordentligt på grund av att för få barn hittills har anmälts.

Att skydda samiska som minoritetsspråk

Ministern avslutade sitt Umeå-besök hos universitetet. Ingela Valfridsson,
biträdande prefekt vid Institutionen för språkstudier berättade om den
ämneslärarutbildning i samiska språken som Umeå universitet erbjuder, mot
bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om
skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels-
och minoritetsspråk. Ministern fick möjlighet att lyssna och diskutera kring
de utmaningar och möjligheter om institutionen brottas med. Ett stort



problem har varit att locka studenter till utbildningen vilket medfört att
istället erbjuda samiska inom den kompletterande pedagogiska utbildningen.
Genom distansutbildning kan utbildningen erbjudas över ett utspritt
geografiskt område.



Artikel från Försvarsdepartementet, Kulturdepartementet

Genderfrågor i fokus när
försvarsministern och kultur- och
demokratiministern besökte
Kungsängen
Publicerad 08 mars 2017 Uppdaterad 08 mars 2017

Den 8 mars besökte försvarsminister Peter Hultqvist
tillsammans med kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke Nordic Centre for Gender in Military
(NCGM) i Kungsängen. Centret är en del av
Försvarsmakten och arbetar nationellt och internationellt
med att öka kunskapen om genderfrågor.
Nordic Centre for Gender in Military invigdes för drygt fem år och har sedan
uppstarten fått en internationell betydelse. En bakomliggande anledning till
detta är att FN:s säkerhetsråd för 17 år sedan antog resolutionen 1325 vars
grundtanke är att i större utsträckning inkludera kvinnor i arbetet med fred
och säkerhet och att beakta både mäns och kvinnors perspektiv i detta
arbete.
- Det arbete som görs här är en viktig del i den feministiska utrikespolitiken
och det arbete som görs under vårt medlemskap i FN:s säkerhetsråd, säger
Peter Hultqvist.

Under svensk ledning ger centret inte bara stöd till den svenska
Försvarsmakten utan även till de nordiska länderna, FN och Nato om hur
man kan införliva genderfrågor i samband med internationella insatser.
- Genderfrågan är en central del i arbetet för de mänskliga rättigheterna.
Därför är det så viktigt att Sverige driver detta utvecklingsarbete framåt, för
att involvera kvinnor och flickor i arbetet med fred och säkerhet, säger Alice
Bah Kuhnke.
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Vid besöket fick ministrarna bekanta sig med den kursverksamhet som äger
rum på centret i Kungsängen. För närvarande pågår det en kurs där 35
kursdeltagare från länder som exempelvis Japan, Kamerun, Kanada,
Nederländerna och Finland får lära sig mer om bland annat vilka skilda risker
som man ska ta hänsyn till för kvinnor respektive män i en krissituation.



Artikel från Kulturdepartementet

Filmfotografen Linus Sandgren
sätter Sverige på den
internationella filmkartan
Publicerad 27 februari 2017 Uppdaterad 27 februari 2017

I natt svensk tid vann Linus Sandgren Oscar 2017 i
kategorin bästa filmfotograf för filmen La La Land.
Regeringen vill skicka sina varmaste gratulationer till
filmfotografen.
- Det är med stor glädje jag skickar mina varmaste gratulationer till dig
Linus. Din välförtjänta Oscar för bästa foto i filmen La La Land inspirerar
oss alla att sträva efter att bli bättre på det vi gör och nå våra drömmar.
Grattis och lycka till med alla kommande projekt, hälsar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke och fortsätter:

- Jag är en av många som gläds över att Linus Sandgren blivit tilldelad en
Oscar. Hans arbete kommer med detta pris att uppmärksammas ytterligare
och kommer sannolikt inspirera många filmarbetare i Sverige och i världen.
Dessutom glänser Oscarsstatyetten så pass starkt att Sverige i stort och
svensk film generellt får en gnutta välförtjänt dos av framgångsfläkten.
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Artikel från Socialdepartementet

Brett engagemang för ny
funktionshinderspolitik
Publicerad 23 februari 2017 Uppdaterad 23 februari 2017

-Det är avgörande att funktionshindersperspektivet syns
i all politik. När vi talar om mäns våld mot kvinnor
behöver vi exempelvis lyfta att kvinnor med
funktionsnedsättningar är särskilt utsatta för våld, sa
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér när
hon tillsammans med kultur och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke genomförde årets första möte med
Funktionshindersdelegationen.
Alice Bah Kuhnke inledde mötet med att tala på temat Politiken för
demokrati och mänskliga rättigheter. Efter kultur- och demokratiministerns
genomgång följde en dialog om politiken. Maria Johansson, ordförande Lika
Unika, talade därefter på temat mänskliga rättigheter,
funktionshinderpolitiken och intersektionalitet.

Tvärsektoriell ny funktionshinderspolitik engagerar
brett i Regeringskansliet

Statsrådet Åsa Regnér redogjorde för beredningsläget för flera aktuella
frågor inom funktionshinderspolitiken. Arbetet med att ta fram en ny
funktionshinderspolitik är i full gång på departementet. En proposition är
planerad. Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell och beredningsarbetet
pågår på många enheter i hela Regeringskansliet.

Funktionshindersfrågor viktiga i departementets
arbete med Agenda 2030
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Åsa Regnér redogjorde för några av de internationella åtaganden som är
aktuella under året. I sommar håller FN ett politiskt högnivå-forum om
Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen.

– Vid det mötet redovisar Sverige hur vi arbetar med att genomföra agendan.
Myndigheternas, näringslivets och civilsamhällets arbete spelar här en viktig
roll. I Socialdepartementets underlag till redovisningen är
funktionshindersfrågorna en viktig del, sa Åsa Regnér.

Regeringen prioriterar det fortsatta arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Socialt toppmöte i Göteborg

I Göteborg genomförs i november ett socialt toppmöte för rättvisa jobb och
tillväxt. Statsminister Stefan Löfven och EU kommissionens ordförande
Jean-Claude Juncker är värdar för mötet.

Kommissionen för jämlik hälsa informerade

Under mötet presenterade professor Olle Lundberg, ordförande
i Kommissionen för jämlik hälsa, innehållet i kommissionens arbete och
samtalade delegationens företrädare. Se Kommissionens
informationsmaterial i högerspalten.



Artikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Sakråd ny metod för att inhämta
kunskaper från civilsamhället
Publicerad 16 februari 2017 Uppdaterad 16 februari 2017

Regeringen har infört en ny arbetsmetod, kallad sakråd,
för att på ett systematiskt sätt ta vara på civilsamhällets
expertis i olika sakfrågor. Sakråd kompletterar andra
former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens
underlag.
- Regeringen vill stärka det civila samhällets röster, säger Per Olsson Fridh,
statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Tack
vare metoden sakråd kan Regeringskansliet få del av kunskap från det civila
samhället på ett mer effektivt och transparent sätt.

Syftet med sakråd är att bidra till att höja kvaliteten i regeringens underlag
genom att fördjupa och bredda regeringens kunskap och perspektiv i frågor
där det civila samhällets organisationer har viktiga bidrag att ge. Sakråd
initieras av Regeringskansliet. Metoden är flexibel och kan användas i olika
omfattning och i alla typer av frågor inom Regeringskansliet, t.ex. för en tidig
dialog eller när det finns behov av snabb kunskapsinhämtning. Vid behov
kan även andra aktörer än det civila samhället bjudas in att delta.

Information om pågående och avslutade sakråd kommer att publiceras på
regeringens webbplats.

Principer till grund för sakråd

Metoden sakråd utgår från de sex principer som är grunden för regeringens
politik för det civila samhället: självständighet och oberoende, dialog,
kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. 

- I och med mångfaldsprincipen bejakar regeringen olika synsätt inom
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civilsamhället, säger Maria Nilson på enheten för demokrati och det civila
samhället på Kulturdepartementet, som har hållit i arbetet med att ta fram
sakråd.

Det civila samhället har spelat en viktig roll i framtagandet av sakråd – drygt
100 organisationer har medverkat i arbetet. Sakråd har också testats i flera
pilotfall under 2016.

Brett användande av sakråd

Sakråd börjar nu användas brett inom Regeringskansliet. Först ut är ett
sakråd arrangerat av EU- och handelsminister Ann Linde. Sakrådet kallas
EU-sakråd och handlar om Europeiska kommissionens förslag till
tjänstepaket och åtgärder på tjänsteområdet. Inbjudna är företrädare för
arbetsmarknadens parter, intresseorganisationer och berörd myndighet.

- Sakråden ger en bra struktur och inramning för dialoger som vi har med det
civila samhället och andra aktörer. De kommer att vara en viktig del av
regeringens arbete för att stärka samrådsformerna och öka delaktigheten i
EU-arbetet, säger Oscar Stenström, statssekreterare hos EU- och
handelsminister Ann Linde.



Artikel från Kulturdepartementet

27 projekt inom Kreativa platser
ska ge mer kultur till fler
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att fördela
cirka 100 miljoner kronor under tre år, inom ramen för
satsningen Äga rum. I den första utlysningen har 27
kulturprojekt över hela landet beviljats medel.
Kulturrådet samlade i början av februari de 27 projekt som beviljats medel
till ett gemensamt uppstartsmöte för inspiration och nätverkande. Kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke höll ett inledningsanförande och
lyssnade också till presentationer av flera av projekten.

- Det här är en satsning som har tillit till att människor själva bäst identifierar
sina behov av förändring. Kultur ska vara en fri och obunden kraft. Vi
behöver fria röster – och kritiska röster – för att utvecklas som land, sa
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Projekt över hela Sverige

Projekten som beviljats medel finns i hela landet och i stad, förort och
glesbygd. För 2016 fick 27 sökanden dela på totalt 32 miljoner kronor.
Projekten omfattar allt från musikteater, berättande, hiphop,
konstutställningar och idrottssamarbeten till poesi, film och "bitchråd".

- Det här är en modig satsning som ska bidra till att nya saker görs och på
nya sätt, både konstnärligt och kulturpolitiskt. Jag är väldigt spänd på att få
följa dessa projekt som drivs av ert engagemang, sa kultur- och
demokratiministern.

Äga rum och Kreativa platser
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Regeringens satsning Äga rum pågår 2016-2018 i områden med
socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Satsningen uppgår till
totalt 130 miljoner kronor och utgår från de boendes behov och önskemål
och ska präglas av ett brett invånarinflytande.

Syftet är att öka den demokratiska delaktigheten och att fler ska kunna bidra
till kulturens återväxt och utveckling i hela landet.

Statens kulturråd och Statens konstråd ansvarar för att genomföra
satsningen. Kulturrådets del av Äga rum-satsningen kallas för Kreativa
platser.



Artikel från Kulturdepartementet

Hälsning till Samiskt
Parlamentariskt Råd
Publicerad 07 februari 2017 Uppdaterad 07 februari 2017

Sametingspresidenterna och ministrarna med ansvar
för samiska frågor lyckönskar alla samer till firandet av
Tråante 2017.
"Vi – både sametingen och regeringarna – har ett gemensamt mål att montera
ner gränshinder och underlätta samarbetet mellan samerna i våra nordiska
länder.

Vi är därför glada över att ha kommit i hamn med förhandlingarna om en
gemensam nordisk samekonvention. Målet med denna konvention är att vi
kan stärka samernas rättigheter och få mer harmoniserade rättsregler i våra
tre länder.

Nu ska sametingen behandla förslaget till nordisk samekonvention. Det är
först när sametingen gett sina godkännanden till konventionen som
regeringarna i de tre länderna kan gå vidare med arbetet att underteckna och
ratificera konventionen.

Det är glädjande att se att så många samer från alla delar av Sápmi nu är
samlade på Tråante i Trondheim - för att fira 100- års dagen av det första
samiska landsmötet. Vi önskar alla ett härligt firande."
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Artikel från Kulturdepartementet

Samernas nationaldag med
högtidligt 100 års-firande
Publicerad 06 februari 2017 Uppdaterad 06 februari 2017

Den 6 februari 2017 är det inte bara samernas
nationaldag, det är också hundra år sedan det första
gränsöverskridande mötet där syd- och nordsamer från
Norge och Sverige möttes i Trondheim och började
organisera sig politiskt för första gången. Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i firandet
som äger rum i Trondheim.
Initiativet till det första samiska landsmötet 1917 togs av den sydsamiska
kvinnan Elsa Laula Renberg (1877-1931). Elsa Laula var både feminist och
frihetskämpe. När hon var 27 år bildade hon den första samiska
riksorganisationen Lapska Centralförbundet som hon även blev ordförande
för. Elsa Laula kämpande hela sitt liv för att förbättra förhållandena för det
samiska folket. Hennes gärning blir särskilt betydelsefull eftersom hon
verkade i en tid när kvinnor ännu inte hade rösträtt i Sverige.

Norges kung och ministrar deltar

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som är ansvarigt statsråd
för det samiska folkets språk och kulturarv, deltar i firandet i Trondheim
eller Tråante som staden heter på sydsamiska.

– Samerna är Sveriges urfolk. Regeringen har ett ansvar för att idag, 100 år
efter det första gränsöverskridande mötet, stärka möjligheterna till ett
levande samiskt samhällsliv och kultur. Det är en uppgift vi tar på största
allvar. Mycket arbete återstår, säger Alice Bah Kuhnke.
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Vid invigningen av Tråante 2017 deltar Sametingen i Norge, Finland och
Sverige, HM Kung Harald, statsminister Erna Solberg och flera statsråd i den
norska regeringen, FN:s specialrapportör i urfolksfrågor Victoria Tauli
Corpuz samt företrädare från finska och svenska regeringen.

Konferens om sanning och försoning

Utöver den officiella invigningen arrangerar Samiskt parlamentariskt råd en
parlamentarikerkonferens med de tre sametingen, där deltar även statsråden
med ansvar för samiska frågor i Sverige och Norge och FN:s
specialrapportör. Temat för konferensen är sanning och försoning. De tre
sametingen kommer bland annat att prata om det arbete som de har knutet
till temat. Nordisk samekonvention kommer också att diskuteras under
konferensen.

Det största samiska arrangemanget som anordnats

Under resten av veckan äger flera möten och konferenser rum, bland annat
anordnar Samiskt parlamentariskt råd en ungdomskonferens. Vid sidan av
den mer politiska delen av firandet så arrangeras en rad kulturella aktiviteter
med utställningar, seminarier, konserter och filmvisningar. Tråante 2017 är
det största samiska arrangemang som anordnats i Sápmi sett till aktiviteter,
möten och antal tillresta personer från hela Sápmi samt med nationell och
internationell politisk närvaro. Firandet pågår mellan den 4-12 februari.



Artikel från Kulturdepartementet

Den internationella minnesdagen
för Förintelsens offer
Publicerad 27 januari 2017 Uppdaterad 27 januari 2017

Den 27 januari högtidlighålls den internationella
minnesdagen för Förintelsens offer. Det är samma
datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau
befriades 1945. Det är en dag till minnet av alla som
mördades under Förintelsen och en dag för alla som vill
uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.
I år infaller den 27 januari på en fredag, det vill säga samma dag som
sabbaten, därför valde den judiska församlingen i Göteborg, tillsammans med
den romska kvinnoföreningen Trajosko Drom, Svenska kyrkan och
Göteborgs stad, att högtidlighålla minnesdagen under torsdagskvällen.

Minneshögtiden till minne av Förintelsens och rasismens offer i Domkyrkan i
Göteborg inleddes med att domprost Karin Burstrand hälsade välkommen
och en tyst minut hölls för Förintelsens offer.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke höll ett känslosamt
anförande. Hon inledde med att tala om författaren och psykologen Hédi
Fried. Hédi Fried överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen och har ägnat sitt
liv åt att outtröttligt beskriva sina år i lägren. För att vi inte ska glömma.

– Vi människor hänger på ett mycket påtagligt sätt samman med tiden före
oss. Och vår betydelse för det som ska komma går inte att ifrågasätta, sa
Alice Bah Kuhnke och fortsatte:

– Vi är länkar från det som varit till det som ska bli. Och det innebär ett
ansvar. Vittnesmålen från förintelselägren är svåra att ta till sig och vi värjer
oss för att berätta för våra barn om det fasansfulla som människor är kapabla
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till. Ändå måste vi det. Eftersom vi vet att det kan hända igen.

Domkyrkan i Göteborg var fullsatt och samlade cirka 800 personer som
deltog i minneshögtiden. Finstämd musik blandades med flera talare,
däribland biskop Per Eckerdal, George Brown från kommittén för Mänskliga
Rättigheter och flera romska och judiska överlevare från Förintelsen.

Den internationella minnesdagen för Förintelsens offer högtidlighålls på
många platser världen över.



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår en samlad
kulturarvspolitik
Publicerad 08 december 2016 Uppdaterad 08 december 2016

Den 8 december presenterar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen
Kulturarvspolitik. Därmed tar regeringen för första
gången ett helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett
eget politikområde. I remissen beskrivs regeringens
övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar och en
rad bedömningar och förslag presenteras, bland annat
en ny museilag. I en historisk bakgrund beskrivs
kulturarvsområdets framväxt och de
samhällsförändringar som gjort att kulturarvsfrågorna i
dag är viktigare än någonsin tidigare.

Utgångspunkterför en samlad kulturarvspolitik

Kulturarv kan förstås som spår och uttryck från det förflutna som tillskrivs
värde och används i samtiden. Kulturarvet är inte något statiskt utan
förändras över tid.

Enskilda människor kan använda kulturarvet för bildning, kunskap och
konstnärliga upplevelser. Det kan både ha som funktion att bidra till
gemenskap och tas till utgångspunkt för kritiskt ifrågasättande.

Med en tilltagande polarisering mellan grupper i samhället är det viktigt att
se att olika sätt att närma sig det förflutna inte utesluter varandra.

Regeringens prioriteringar
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För att kulturarvets värden ska komma hela samhället till del är regeringens
bedömning att det offentliga kulturarvsarbetet bör vidareutvecklas så att:

det gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla,
det offentliga samtalet vidgas och fördjupas, och
medskapande och engagemang främjas.

Regeringen har redan tidigare återinfört fri entré till statliga museer.

I lagrådsremissen lämnar regeringen nu bland annat förslag till en museilag
och förslag till ändringar i kulturmiljölagen. I särskilda avsnitt redovisas
bedömningar om:

internationella kulturarvsfrågor,
museisektorns struktur,
kulturarvsinstitutionernas samlingsförvaltning och kulturföremål,
kulturmiljöpolitik och det kyrkliga kulturarvet,
statens förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, och
frågor som rör digitalisering, arkiv och bibliotek.

Förslag till museilag

I enlighet med ett förslag från den statliga museiutredningens (SOU 2015:89)
lämnas ett förslag till museilag där det huvudsakliga syftet är att stärka
institutionernas oberoende och status som kunskapsinstitutioner.

Museilagen innehåller bestämmelser om det allmänna museiväsendet, det vill
säga museer som drivs av stat, landsting och kommun samt till exempel
stiftelsemuseer vars styrelser i huvudsak utses av det allmänna.

Lagen innehåller en särskild bestämmelse om museernas självständiga
ställning i förhållande till den politiska beslutsnivån. I lagen förtydligas att
politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.

Lagen utgår från att det övergripande ändamålet för museerna i det allmänna
museiväsendet är att främja kunskap, kulturupplevelser och fri
åsiktsbildning. Allmänna utgångspunkter för museernas arbete med
samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och publik verksamhet anges i
lagen.

Vidare regleras att museer och museihuvudmän inom det allmänna
museiväsendet ska samverka i syfte att ge alla i hela landet tillgång till



museernas samlade resurser.

Till skillnad från i dag får statliga museer möjlighet att donera föremål till
bland annat kommunala museer, detta som ett steg i arbetet med att göra
kulturarvet tillgängligt och relevant i hela landet. Kommunala museer får en
möjlighet att låna ut föremål genom ett undantag från den så kallade
lokaliseringsprincipen.

Förslag till ändringar i kulturmiljölagen

I lagrådsremissen föreslås att regelverket för utförsel av kulturföremål
moderniseras och förenklas. De kulturföremål som inte får föras ut ur landet
utan särskilt tillstånd ska vara sådana som kan antas ha funnits i Sverige i
minst 75 år och kan vara av stor betydelse för kulturarvet. I kulturmiljölagen
införs särskilda bedömningskriterier för om ett föremål är av stor betydelse
för kulturarvet.

Ändringar i kulturmiljölagen föreslås även när det gäller regleringen av
kyrkliga kulturminnen. Länsstyrelsen ska pröva frågor om fastställelse av
gränserna för en kyrkotomt och det förtydligas vad som är tillståndspliktigt
när det gäller vegetation på kyrkotomter och begravningsplatser.

Organisationsutveckling inom kulturarvsområdet

Regeringen redovisar i lagrådsremissen en rad bedömningar kring hur
organisationsstrukturen på kulturarvsområdet bör vidareutvecklas.

Riksantikvarieämbetet föreslås stärkas i sin roll som samlande kultur-
arvsmyndighet. Myndigheten bör ta över flertalet av de uppgifter som i dag
utförs av Riksutställningar och ges ett samordningsansvar för museifrågor.
Riksantikvarieämbetet bör även ta över uppgiften att samordna
kulturarvssektorns digitaliseringsfrågor samt få ett särskilt uppdrag om att
inrätta en centrumfunktion för att utveckla kulturarvsarbetet.

För att skapa bättre förutsättningar att belysa Sveriges historia bör
uppgifterna i myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet inordnas i Statens historiska museer från den 1
januari 2018.

Regeringen gör också bedömningen att den nuvarande organisationen av
statens transporthistoriska museer och samlingar bör ses över.



Ett stärkt kulturmiljöarbete

För att ta till vara den potential som kulturmiljön utgör för ett hållbart
samhälle, bör ett antal myndigheter ges i uppdrag att utarbeta vägledande
strategier för kulturmiljöfrågor. Det gäller bland annat Trafikverket,
Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Strategierna ska belysa hur
myndigheternas arbete bidrar till de nationella kulturmiljömålen.

Lagrådsremissen innehåller även en samlad strategi för statens förvaltning av
kulturfastigheter. I strategin anges bland annat att förvaltningen av
kulturfastigheter är en viktig del av den statliga kulturpolitiken och att de
kulturhistoriskt mest värdefulla fastigheterna även i fortsättningen ska
förvaltas i myndighetsregi. I strategin beskrivs vidare hur till exempel
myndighetssamverkan och uppföljning kan effektiviseras.

Särskilda satsningar

Regeringen gör i lagrådsremissen bland annat bedömningen att det ska
införas ett utökat stöd till det civila samhällets och de nationella
minoriteternas kulturarvsarbete.

En bred arkivutredning kommer att tillsättas.

Vidare görs bedömningen att en fri entré-reform på arkivområdet ska
utredas, för att släktforskare och andra fritt ska få ta del av till exempel
folkbokföringsmaterial. Öppen data är ytterligare ett steg för att göra
kulturarvet tillgängligt runt hela landet.

Fortsatt massdigitalisering av kulturarvsmaterial ska också möjliggöras vid
det så kallade mediakonverteringscentret i Fränsta.



Artikel från Justitiedepartementet

Lagstiftningsarbete
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den
personliga integriteten

Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva
förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten.
Utvecklingen har emellertid även medfört att hot och andra former av
kränkningar av den personliga integriteten har tagit nya former. För att bättre
kunna motverka hot och allvarliga kränkningar, såväl på internet som i
övrigt, krävs att det straffrättsliga regelverket är anpassat efter den karaktär
problemen har i dag. Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt
skydd för den personliga integriteten föreslår i betänkandet Integritet och
straffskydd (SOU 2016:7) att det straffrättsliga skyddet för den personliga
integriteten stärks och moderniseras i flera avseenden. Utredningen föreslår
bl.a. att straffbestämmelserna om olaga hot och ofredande utvidgas och att
förtals- och förolämpningsbestämmelserna moderniseras. Utredningen
föreslår också att brottskatalogen i lagen (1998:112) om ansvar för
elektroniska anslagstavlor utvidgas till att omfatta även bl.a. olaga hot (dvs.
att det ska finnas en skyldighet att ta bort meddelanden vars innehåll
uppenbart utgör olaga hot). Förslagen är visserligen inte särskilt inriktade på
hatbrott. De brott som omfattas av utredningens förslag har dock inte sällan
rasistiska och homofobiska motiv. En förstärkning av det straffrättsliga
skyddet för den personliga integriteten i allmänhet ger därför bättre
möjligheter att motverka även hatbrott. Betänkandet har remitterats.
Regeringen arbetar med att ta fram de lagförslag som behövs för att
säkerställa ett starkt och väl avvägt skydd för den personliga integriteten.

Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd
m.m.

Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd m.m. föreslår i sitt
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betänkande Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU
2015:103) att det straffrättsliga skyddet för gruppen transpersoner respektive
enskilda transpersoner ska utvidgas genom att grunden könsidentitet och
könsuttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp (även som
tryck- och yttrandefrihetsbrott), olaga diskriminering och åtal för
förolämpning. Vidare föreslår utredningen att transpersoner uttryckligen ska
omfattas av straffskärpningsregeln i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken.

Bestämmelsen ska därmed innehålla, som en försvårande omständighet,
grunden att ett motiv för brottet har varit att kränka en person eller en grupp
av personer på grund av könsidentitet eller könsuttryck. Utredningen föreslår
även att ordet ras i lagstiftningen ersätts med andra uttryck samt att uttrycket
könsöverskridande identitet och uttryck ersätts med könsidentitet och
könsuttryck. Regeringen lämnade en proposition till riksdagen i december
2017.

Prop. 2017/18:59 Ett utvidgat skydd för transpersoner



Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

En enhetlig praktisk tillämpning av
begreppet hatbrott
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Dåvarande Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och
Brottsförebyggande rådet redovisade i början av 2015
resultatet av ett uppdrag om att verka för en, inom och
mellan myndigheterna, enhetlig praktisk tillämpning av
begreppet hatbrott.
I rapporten konstateras att en mer enhetlig tillämpning av begreppet hatbrott
ger bättre förutsättningar att identifiera, kartlägga och lagföra hatbrott.
Myndigheterna konstaterar även att en enhetlig tillämpning skulle ge
hatbrottsstatistiken en starkare verksamhetsanknytning och göra att den
bättre speglade de brottsutredande myndigheternas förståelse av
hatbrottsbegreppet.

Brottsförebyggande rådet lyfter i redovisningen fram att den gemensamma
definitionen även fortsättningsvis lämnar öppet för tolkning och att det krävs
ett mer omfattande arbete för att uppnå en likartad redovisning av hatbrott.
Även regeringen ser behov av att myndigheterna fortsätter arbetet med att
verka för en, inom och mellan myndigheterna, enhetlig praktisk tillämpning
av begreppet hatbrott.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Hatbrottsstatistiken
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

För regeringen är det centralt att den kunskap som
produceras om hatbrott är användbar och utgör ett bra
underlag för att kunna genomföra relevanta insatser.
Statistiken över polisanmälningar med hatbrottsmotiv
har dock tydliga brister, samtidigt som det krävs stora
resurser för att ta fram den.
Statistiken kan ge indikationer på hur hatbrott uppmärksammas i
polisanmälningar och information om de anmälda händelserna, men den ger
inte en komplett och helt rättvisande bild av de hatbrott som anmäls till
polisen. Det går heller inte att utifrån statistiken dra några slutsatser om
hatbrottens omfattning i samhället, eftersom inte alla hatbrott anmäls och
anmälningsbenägenheten kan variera över tid och mellan olika grupper.

Regeringen anser att möjligheterna att få bättre och djupare kunskap om
hatbrott bör analyseras. Utgångspunkten är att statistik över anmälda
hatbrott ska fortsätta att tas fram. Regeringen anser dock att det finns behov
av att se över om delar av de resurser som i dagsläget används för att
producera denna statistik skulle kunna användas för att på andra sätt
fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta
individers och gruppers behov och rättsväsendets hantering av hatbrott.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Åklagarmyndigheten
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Åklagarmyndigheten omorganiserades den 1 oktober
2014 genom att sju geografiska åklagarområden samt
en nationell åklagaravdelning inrättades. Syftet med
omorganisationen var bl.a. att skapa motsvarade
struktur som Polismyndighetens nya organisation för att
öka förutsättningarna för att höja effektiviteten avseende
utredning och lagföring av brott.
Under 2015 genomförde Åklagarmyndigheten en granskning av åklagarnas
handläggning av hatbrott. Granskningen omfattar 300 ärenden som
registrerats som hatbrott i Brottsförebyggande rådets statistik för 2013 och
som handlagts av åklagare i diarieföringssystemet Cåbra. Resultatet visar
bl.a. på svårigheterna med att föra statistik över hatbrottsärenden. Enligt
granskningen utgör en fjärdedel av de ärenden som registrerats som hatbrott
inte sådana brott i straffrättslig mening. Enligt Åklagarmyndigheten kan det i
dessa ärenden på objektiva grunder konstateras att det inte är fråga om
hatbrott, alternativt saknas uppgifter som ger stöd för att det funnits
diskriminerande motiv bakom de anmälda gärningarna. Vidare framgår av
granskningen att de vanligaste anmälda hatbrotten utgörs av
ärekränkningsbrott, dvs. förtal, grovt förtal och förolämpning. Ett
respektfullt bemötande där rättsligt och annat stöd erbjuds brottsoffret
tillsammans med större noggrannhet och kvalitet i inledande
målsägandeförhör anges som särskilt viktiga faktorer för att öka lagföringen
av hatbrott.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Polismyndigheten
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Undersökningar visar att många som utsätts för hatbrott
har ett lågt förtroende för polisen och dess förmåga att
utreda och lagföra hatbrott, vilket kan påverka
anmälningsbenägenheten. När en person blir angripen
för vad han eller hon är eller ser ut att vara, tenderar
detta att drabba personen hårt.
Den 1 januari 2015 ombildades de 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen
och Statens kriminaltekniska laboratorium till en sammanhållen myndighet,
Polismyndigheten. Det övergripande målet med reformen är att skapa
förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre kvalitet i
arbetet, bl. a. genom tydligare ledning och styrning, större enhetlighet, ökad
flexibilitet och ett mer effektivt resursutnyttjande.

Den nya myndigheten ger t.ex. en betydligt större möjlighet att vid behov
snabbt flytta resurser mellan olika geografiska och sakliga
verksamhetsområden. En sammanhållen myndighet förenklar också
spridningen av nya eller ändrade arbetsmetoder och bidrar därigenom till ett
bättre genomslag för nationella strategier. Ombildningen förutses även skapa
bättre förutsättningar för myndighetssamverkan på nationell nivå.

För att stärka Polismyndighetens arbete mot hatbrott har rikspolischefen
påkallat en ambitionsnivåhöjning som kommer till uttryck i ett s.k. strategiskt
initiativ – "Grundläggande fri- och rättigheter". En målsättning med
initiativet är att uppklaring och lagföring ska öka och att medarbetarna ska få
en större kunskap om och förståelse för hatbrottsproblematiken för att lättare
kunna identifiera ett hatbrottsmotiv vid ett brottstillfälle och därefter ha ett
bredare perspektiv i utredningens alla steg.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Ett mer aktivt rättsväsende
Publicerad 29 november 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Hatbrott kan aldrig accepteras i ett demokratiskt
samhälle. Förutom den kränkning som den enskilda
individen utsätts för, kan sådana brott leda till rädsla
och otrygghet hos andra människor som tillhör samma
grupp. Rättsväsendet lägger därför stor vikt vid arbetet
för att motverka och bekämpa hatbrott.
Många hatbrott kommer aldrig till rättsväsendets kännedom. Det kan bero på
att brottsoffret känner skam och inte vill medge sin utsatthet. Det kan även
bero på att den drabbade upplever sig inte bli tagen på allvar i kontakten
med rättsväsendet. För många har utsattheten tyvärr blivit en del av
vardagen och detta kan bidra till att den drabbade inte anmäler.

Polismyndighetens webbplats

Åklagarmyndighetens webbplats
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Ett förstärkt förebyggande arbete
på nätet
Publicerad 29 november 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Olika rapporter visar att budskap som ger uttryck för
rasism, liknande former av fientlighet och extremism och
som tidigare endast fördes fram i extrema sammanhang
nu dagligen sprids i kommentarsfält och sociala medier
och därmed får genomslag i högre grad i dag än
tidigare.
Högerextrema grupper använder t.ex. olika forum på internet för att beskriva
flyktingar på ett rasistiskt vis och hetsar mot dem genom att utmåla dem som
ett hot mot det svenska samhället.

Med ökad tillgång till och användning av internet blir det allt viktigare att
höja medie- och informationskunnigheten. Med internet är det lätt att såväl
publicera som förändra information. Att dela information blir allt enklare
med sociala medier.

Regeringen anser att det finns behov av att förbättra skyddet mot rasism,
liknande former av fientlighet och hatbrott på internet. Dialog behöver ske
med företrädare för leverantörer av sociala medier i syfte att de ska ta ett
större ansvar i dessa frågor.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Civila samhället: ökat stöd och
fördjupad dialog
Publicerad 29 november 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Organisationer i det civila samhället är centrala aktörer
när det gäller att skapa förutsättningar för ett Sverige
som håller ihop. Det finns omfattande kunskap och ett
stort engagemang inom dessa organisationer i frågor
om rasism och liknande former av fientlighet och många
goda idéer om åtgärder.
Ett flertal projekt drivs bl.a. i syfte att ta fram och sprida kunskap, att
mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet mot rasism eller att med olika
metoder påverka och förändra attityder, normer och strukturer i samhället.

Regeringen anser att det är mycket viktigt att det förs kontinuerliga dialoger,
i form av t.ex. samråd eller sakråd, mellan regeringen och det civila
samhällets organisationer i dessa frågor. Det finns behov av att bredda och
fördjupa regeringens kunskap och perspektiv samt – med respekt för
varandras roller – bidra till att skapa ömsesidig förståelse och förtroende.
Dialogerna ska präglas av ansvar och ömsesidighet, utgå från bådas
förutsättningar och tillvarata båda sidors perspektiv och kompetens.

Tidigare givna bidrag till det civila samhällets organisationer inom detta
område visar på goda resultat och effekter. Ökad kunskap och att projektets
verksamhet kommer att fortsätta efter att finansieringen är slut är några
effekter som kunnat konstateras. Regeringen anser att det finns behov av
stöd för projekt mot rasism och liknande former av fientlighet som drivs av
organisationer i det civila samhället.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Förbättrad samordning och
uppföljning
Publicerad 29 november 2016 Uppdaterad 14 december 2016

Ett flertal aktörer arbetar med olika frågor om rasism,
liknande former av fientlighet och hatbrott i Sverige i
dag. Regeringen anser att utformningen av en
samordnings- och uppföljningsstruktur utgör en central
insats för att uppnå regeringens mål.
Det finns behov av årlig uppföljning som tydliggör utvecklingen på området
för både regeringen och riksdagen och som kan utgöra beslutsunderlag för
framtida åtgärder. Uppföljningen ska peka på såväl brister som förbättringar.
Det bidrar till att driva på utvecklingen. Forum för levande historia har
därför fått i uppdrag att samordna och följa upp arbetet inom ramen för den
nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

I planen framför regeringen att det på sikt kan bli aktuellt att uppgiften att
samordna och följa upp arbetet inom området blir permanent för en
myndighet. I dagsläget finns det inte heller ett av riksdagen fastställt mål för
arbetet mot rasism och liknande former av fientlighet. I planen anför
regeringen därför även att behovet av ett särskilt mål för samhällets
långsiktiga arbete på området kommer att övervägas.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Mer kunskap, utbildning och
forskning
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

Regeringen anser att skolan är en nyckelinstitution i det
långsiktiga främjandet av en värdegrund som utgår från
alla människors lika värde och allas rätt att bli
behandlade som individer på lika villkor. Utbildning ger
människor tillgång till bildning för personlig utveckling
och förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett
demokratiskt samhälle.
Genom skolan ges barn och unga utbildning i grundläggande demokratiska
värden och mänskliga rättigheter. Rasistiska tendenser ska aktivt motverkas
och bemötas med kunskap och öppen diskussion. Människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet är exempel på värden som
ingår i skolans värdegrund och som skolan ska gestalta och förmedla. På
detta sätt spelar skolan genom sitt främjande arbete en viktig roll i att
förebygga rasism och våldsbejakande extremism.

I syfte att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av respekt för alla
människors lika värde och rättigheter och till att främja demokratin finns
behov av utbildning specifikt om olika former av rasism och fientlighet och
om hatbrott. Det finns flera olika former av rasism och liknande fientlighet
som kan ha olika bakgrund och även ta sig uttryck på olika sätt. Regeringen
anser även att det är viktigt att relevanta yrkesgrupper har kunskap om detta.
Det handlar om yrkesgrupper som i sin verksamhet arbetar med frågor som
rör rasism eller liknande former av fientlighet eller som i myndighetsutövning
respektive i sin publika verksamhet möter personer som utsätts för rasism
eller liknande former av fientlighet. Det kan t.ex. röra sig om skolpersonal,
anställda vid arbetsförmedlingar, socialarbetare och polisanställda.
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Inom kulturområdet finns viktiga kunskapsinstitutioner med förmåga att nå
ut brett och vara viktiga arenor för diskussion och debatt. Enligt de
nationella kulturpolitiska mål som antagits av riksdagen ska kulturen vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.

Regeringen anser att det är viktigt att genom t.ex. särskilda minnesdagar
uppmärksamma hur olika former av rasism har präglat Sverige och delar av
vår befolkning under historien. Det finns behov av att särskilt
uppmärksamma minnesdagar för övergrepp som skett mot olika folkgrupper
och minoriteter. Ett sådant uppmärksammande erbjuder även lämpliga
tillfällen att fördjupa diskussionen om hur vi i dag ska kunna komma förbi de
förenklade föreställningar och attityder som fortfarande gör rasismen möjlig.

Även forskningen spelar en viktig roll för att belysa rasismen. Det har sedan
länge bedrivits forskning som berör dessa frågor. För att bidra till ett än
större forskningsfält på området anser regeringen att det finns behov av det
breda och tvärvetenskapliga forskningsprogram om rasism som inletts och
som ska utveckla kunskap och metoder som är vetenskapligt förankrade.
Forskning för att öka förståelsen av bakgrunden till rasism, rasismens
utveckling över tiden och dess konsekvenser för människor och samhällen
behöver stärkas, sammanföras och bilda grund för vidareutvecklingen av ett
samhällsrelevant forskningsområde. Det behövs även en bättre bild av
situationen när det gäller rasism och liknande former av fientlighet i Sverige.



Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Förord
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

Sverige ska vara ett land fritt från rasism och hatbrott. Regeringen tar med
denna plan ett samlat grepp om det viktiga arbete i dessa frågor som utförs
av flera myndigheter, regionala och lokala aktörer samt organisationer inom
det civila samhället. Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka
rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett
solidariskt och sammanhållet Sverige.

Rasism skapar en grogrund för hatbrott. Det berör oss alla. För att bekämpa
rasismen och hatbrotten krävs en helhetssyn. Med en nationell plan mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott får Sverige den
möjligheten. Aktörer ges genom denna plan bättre förutsättningar för att
kunna samverka, insatser kan följas upp och det samlade arbetet utvecklas.
Den nationella planen pekar ut fem strategiska områden som det kommer att
ligga särskilt fokus på i regeringens kommande arbete.

Sverige har genom historien varit ett land där en mångfald av synsätt, åsikter
och perspektiv kommit till uttryck och samexisterat. Det innebär att det
svenska är sammansatt. Det samiska, det afrosvenska, det romska, det
muslimska och det judiska ingår tillsammans med mycket annat i det som är
det svenska. Samtidigt har rasism och rasbiologiska föreställningar funnits i
vårt land länge och under vissa tidsepoker också varit statligt sanktionerad
politik.

Utvecklingen i dagens Sverige är komplex. Å ena sidan visar undersökningar
att stöd för öppenhet och inkludering ökar över tid men å andra sidan vittnar
många samtidigt om ett mer hätskt samhällsklimat där rasismen visar sig allt
tydligare. Engagemanget för människors lika värde och tillgång till rättigheter
och möjligheter är och har varit stort i Sverige. När allt fler vittnar om ett
hårdnande samhällsklimat måste vi ta vara på den kraft och möjlighet till
förändring som det engagemanget bär på. Ungdomar är en särskild målgrupp
för det arbetet.
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Kampen för inkludering och mot rasism är inget enskilt projekt. Det är ingen
engångsinsats – utan ett kontinuerligt och brett arbete. Ansvaret ligger på oss
alla att bedriva det varje dag i varje del av vårt samhälle.

För Sverige är vi allihop – tillsammans.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister

Anders Ygeman
Inrikesminister

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Ungdomspolitik och kultur i fokus
på EU-möte
Publicerad 23 november 2016 Uppdaterad 23 november 2016

Ministrar i EU med ansvar för utbildning, ungdom, kultur
och idrott möttes i Bryssel den 21-22 november. Frågor
på dagordningen var bland annat europeisk
ungdomspolitik, kulturens roll i EU:s utrikes relationer
och ett Europaår för kulturarv 2018.
Den första mötesdagen ägnade EU:s utbildningsministrar bland annat åt att
diskutera europeiska ungdomar och hur de mer kan inkluderas i utvecklingen
av EU.

Diskussionen fördes mot bakgrund av de stora utmaningar som EU står inför
såsom polarisering och brexit och att forskningen varnar för att dagens unga
är den första generationen på 80 år som har sämre livsvillkor än sina
föräldrar.

- Jag övertygad om unga framför allt behöver tillgång till utbildning, arbete
och bostad. Det är viktigt att fortsätta att göra framsteg på de här områdena
för att vinna ungas förtroende, sade Anna Ekström, gymnasie- och
kunskapslyftsminister vid mötet.

Rådet antog en rekommendation om en kompetensgaranti som ska ge
möjlighet till kompetenshöjning för dem som inte uppnått
gymnasieutbildning.

Kulturens betydelse för EU:s utrikesrelationer

Kulturministrarna i sin tur diskuterade internationella kulturella förbindelser.
Sverige betonade bland annat vikten av öppenhet och dialog i dagens oroliga
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värld.

- Kulturen och kulturens betydelse för att främja yttrandefrihet och
demokratisk utveckling är viktigare än någonsin, sade kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid mötet.

Kulturministrarna enades om ett Europaår för kulturarv 2018 inför
förhandlingar med Europaparlamentet om ett slutligt beslut.

Slutligen gav kommissionen en lägesrapport om revideringen av direktivet
om audiovisuella tjänster, AV-direktivet.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister och Alice Bah Kuhnke,
kultur- och demokratiminister representerade Sverige vid rådsmötet.



Artikel från Kulturdepartementet

Mänskliga rättighetsdagarna 2016
Publicerad 22 november 2016 Uppdaterad 22 november 2016

Under tre novemberdagar ägde Mänskliga
rättighetsdagarna 2016 rum i Malmö. Temat för årets
dagar var ”Det handlar om dina rättigheter”.
Regeringskansliet arrangerade flera seminarier och
bidrog med en monter där besökarna också fick
möjlighet att träffa nya MR-ambassadören Annika Ben
David.

Intresset stort för regeringens MR-strategi

En av många intressanta programpunkter var det nyinsatta seminariet om
regeringens MR-strategi som Kulturdepartementet och MR-dagarna bjöd in
till. En panel bestående av Morten Kjaerum från Raoul Wallenberg institutet,
Jenny Jansson Pearce från MR-fonden, Anna Lindenfors från Amnesty
International och Tobias Rahm från Länsstyrelsen i Jönköping hade bjudits
in för att diskutera strategin och det fortsatta arbetet framöver. Intresset var
stort och långt ifrån alla som ville lyssna till seminariet fick plats i salen.

Full respekt är utgångspunkten

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inledde seminariet med att
presentera regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga
rättigheter. Strategin innehåller två delar, dels själva strategin och dels en
översiktlig nulägesrapport om arbetet med att efterleva de
rekommendationer som Sverige fick inom ramen för granskningen i FN:s råd
för mänskliga rättigheter 2015.

- Målet för regeringens MR-politik är ambitiöst, nämligen att säkerställa full
respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Och
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då menar vi verkligen full respekt! Detta är utgångspunkten för MR-strategin
och för regeringens fortsatta arbete, sa ministern i sin presentation.

Sammanhållen struktur

I strategin kan man läsa att efterlevnaden av Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter inte kan tas för given, vare sig på kort
eller på lång sikt. Därför menar regeringen att även i fortsättningen måste
steg tas mot en sammanhållen struktur för att främja och skydda de
mänskliga rättigheterna på en övergripande nivå.

- Vad betyder då detta? fortsatte ministern. Jo, vi måste hela tiden hålla MR-
frågorna levande. Vi kan inte ta för givet att de mänskliga rättigheterna alltid
efterlevs. Vi är inte klara med MR-arbetet bara för att strategin är beslutad.
Det behövs en sammanhållen struktur för att främja och skydda de
mänskliga rättigheterna och vi kommer att fortsätta arbetet mot en sådan
struktur.

I en sammanhållen struktur vill regeringen att en oberoende nationell MR-
institution inrättas med riksdagen som huvudman. MR-arbetet behöver vara
samordnat och systematiskt inom offentlig sektor och det behövs ett starkt
stöd för arbetet med mänskliga rättigheter i civila samhället och näringslivet.

Panelen var överlag positiv till att regeringen presenterar en strategi för
arbetet med de mänskliga rättigheterna, att strategin tar ett helhetsgrepp och
att många aktörer ges ett ansvar. Men de pekade också på bristen av visioner
och framåtsträvande. En synpunkt som lyftes fram var att det behövdes
tydligare mål för att få verksamheter och organisationer att arbeta
tillsammans. En annan synpunkt handlade om behovet av indikatorer för att
strategin ska kunna följas upp och för att fastslå att arbetet är på rätt väg.
Panelen lyfte även tematiska sakområden där man ser att fortsatt arbete
krävs.

En oberoende MR-institution

En oberoende MR-institution diskuterades också och panelen välkomnade
en sådan och talade om en mötesplats eller en neutral plats för diskussion,
med access till alla nivåer. Panelen menade att man måste ha en hög
ambition när en MR-institution inrättas och att det är viktigt att den inte blir
kraftlös.



Sveriges nationella minoriteter och samer – nästa
steg?

I det andra seminariet som arrangerades av Kulturdepartementet
debatterades Sveriges nationella minoriteter och samer. Representanter från
de olika grupperna deltog i en panel tillsammans med kultur- och
demokratiministern.

Situationen ser olika ut för de olika minoriteterna och de brottas med olika
frågor. För flera av grupperna är språkfrågan viktig. Att våga, vilja och
kunna tala sitt språk är för många centralt för identiteten. Att bibehålla och
utveckla sin kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna i sin identitet är
en rättighet enligt internationella åtaganden. Det handlar om att bevara och
stärka religion, språk, traditioner och kulturarv.

En gemensam åsikt är att kunskapen och kännedomen om de nationella
minoriteterna och det samiska folket behöver spridas i samhället i stort. Flera
i panelen lyfte fram behovet av tidig utbildning i skolan. Ministern skickade
också med följande avslutningsord:

- Jag vill skicka med alla er som är här och lyssnar ett uppdrag. Arbeta aktivt
i vardagen med att sprida kunskap och kännedom om rättigheter och
skyldigheter. Det är genom kunskap som vi bygger förutsättningar för
förändring, sa Alice Bah Kuhnke.



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

EU-möte om utbildning, ungdom
och kultur
Publicerad 18 november 2016 Uppdaterad 18 november 2016

I Bryssel möts den 21-22 november ministrar i EU med
ansvar för utbildning, ungdom, kultur och idrott.
Ministrarna ska bland annat diskutera ungdomspolitik,
en kompetensgaranti, förebyggande av radikalisering
och det audiovisuella direktivet. Utöver det ska rådet
enas om Europaåret för kulturarv 2018.
Utbildningsministrarna väntas komma överens om en kompetensgaranti som
ska öka förutsättningarna för arbete och positiv löneutveckling för européer.
Kommissionen konstaterar i förslaget att många européer idag har brister vad
avser kompetenser och kvalifikationer. Avsikten är att de som inte uppnått
gymnasieutbildningsnivå ska få möjlighet att höja kompetensen och därmed
öka anställningsbarheten.

Enligt regeringen är kompetensgarantin helt i linje med svensk politik vad
gäller satsningar på kompetens och utbildning.

Kompetensagenda för ett konkurrenskraftigt Europa

Rådet väntas anta en resolution om den nya kompetensagendan där
kompetensgarantin är en del av förslaget.

Regeringen förväntas välkomna resolutionen och poängtera att den inte är
bindande för EU-länderna och inte har några budgetära konsekvenser,
varken för stats- eller EU-budgeten.

Fokus på europeiska ungdomar
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Utbildningsministrarna ska diskutera hur europeiska ungdomar kan
inkluderas mer i utvecklingen av EU. Det är mot bakgrund av att Europa och
EU står inför stora utmaningar såsom till exempel ökad polarisering och
brexit. Forskningen varnar för att dagens unga är den första generationen på
80 år som har sämre livsvillkor än sina föräldrar.

I diskussionen förväntas regeringen utgå från den nationella
ungdomspolitiken att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Förebyggande av radikalisering

Rådet ska anta slutsatser om förebyggande av våldsbejakande extremism.
Regeringen har framfört att det i arbetet mot våldsbejakande extremism och
terrorism är viktigt med en balans mellan de repressiva säkerhetsaspekterna
och ett långsiktigt främjande och förebyggande arbete, bland annat inom
utbildning.

Revidering av audiovisuella direktivet

På den andra mötesdagen behandlar kulturministrarna kommissionens
förslag till ett reviderat direktiv för audiovisuella medietjänster, det så
kallade AV-direktivet.

Europaår för kulturarv 2018

Slutligen ska kulturministrarna enas om Europaåret för kulturarv 2018 inför
förhandlingar med Europaparlamentet. Syftet med förslaget är att förbättra
medvetenheten om både möjligheterna och utmaningarna på
kulturarvsområdet, samt att lyfta fram EU:s gemensamma arbete inom
kulturarvsområdet.

Regeringen välkomnar att kulturarvsfrågorna uppmärksammas inom det
europeiska samarbetet.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke representerar Sverige vid rådsmötet.



Artikel från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet, Statsrådsberedningen

Ett forum för att forma
Östersjöregionens framtid
Publicerad 15 november 2016 Uppdaterad 15 november 2016

Att skapa en gemensam framtid byggd på förtroende
och dialog är en nödvändighet för Östersjöregionens
välstånd och säkerhet. Det var budskapet när
statsminister Stefan Löfven invigningstalade på
Strategiforumet för EU:s Östersjöstrategi.
Det övergripande syftet med årets forum var att stimulera till en diskussion
om hur Östersjöregionen bör rusta sig inför framtida utmaningar och
möjligheter ur ett 2030-perspektiv och inom ramen för EU:s Östersjöstrategi.
Strategiforumet hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm den 8-9 november
och samlade ett rekordstort deltagande med över 1 300 personer från hela
Östersjöregionen. Deltagarna företrädde såväl politisk nivå, näringsliv,
akademin som civilsamhälle.

Från socialt entreprenörskap till EU-
Rysslandsamarbete

Under två intensiva dagar arrangerades ett 40-tal politiska seminarier,
workshops, och andra aktiviteter om bland annat digitalt och socialt
entreprenörskap, samarbete mellan EU-Ryssland, bioekonomi, cirkulär
ekonomi och ett hållbart hav.

Det var det sjunde strategiforumet i ordningen och det första som hållits i
Sverige. Sveriges regering stod som värd tillsammans med Nordiska
ministerrådet, i nära samarbete med Europeiska kommissionen. Förutom
statsministern deltog från regeringen även kultur- och demokratiminister
Alice-Bah Kuhnke, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht,
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infrastrukturminister Anna Johansson samt miljöminister Karolina Skog.

Gemensam säkerhet

I sitt invigningstal tryckte statsminister Stefan Löfven på betydelsen av
samarbete som är både drivande och framåtsyftande.

– Vi är här för att vi själva ska hålla i styråran och inte bara låta oss påverkas
av händelser i omvärlden. Vi är här för att forma Östersjöns framtid. Så
välkomna till Sverige, välkomna till Stockholm, och välkomna till det otroligt
viktiga arbete vi har framför oss.

– Jag tror mycket på tanken om gemensam säkerhet. Gemensam säkerhet är
ett begrepp som lanserades av en utav mina företrädare, Olof Palme och tar
sin utgångspunkt i att vi måste samarbeta över landsgränser och skapa en
gemensam framtid byggd på förtroende och dialog. Precis som vi gör här i
dag, sade statsministern.

Tal av statsminister Stefan Löfven



Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delade ut
Gollegiella 2016, nordiskt samiskt
språkpris
Publicerad 09 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke delade
ut Gollegiella 2016, nordiskt samiskt språkpris, till
systrarna Ingá-Márja och Máret Steinfjell och till
makarna Kirsi Paltto och Jan Skoglund Paltto.
Prisutdelningen ägde rum i samband med mötet mellan de nordiska
ministrarna ansvariga för samiska frågor och sametingspresidenterna i de
nordiska länderna, som hölls i Stockholm den 8 november.

Sydsamisk talkshow

Ingá-Márjá Steinfjell och Máret Steinfjell, som båda är journalister, belönas
bland annat för den sydsamiska talkshowen Steinfjell & Steinfjell, som sänds
i Sverige, Norge och Finland och som uppmuntrat vuxna, barn och unga att
använda det samiska språket. Talkshowen har på kort tid har blivit en viktig
del av språkrevitaliseringen i hela Sápmi.

Vi har, och har haft, väldigt roligt och vi har fantastiska lyssnarsiffror. Det
ska inte vara möjligt att ett språk, som i era rapporter sägs ha femhundra
talare, har artontusen lyssnare varje fredag, sa Ingá-Márjá Steinfjell i sitt
tacktal.

Skolportal på nybörjar- och fortsättningsnivå

Kirsi Paltto och Jan Skoglund Paltto får priset för sitt mångåriga arbete med
att främja de samiska språken, nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. De
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har, genom kreativt arbete, byggt en grund inom tolknings- och
översättningsverksamhet, som vidareutvecklats till ett brett spektra av
verksamheter, bland annat en skolportal på nätet. De har genom åren haft,
och har också idag, en viktig roll som utvecklare av språkinlärningsmetoder
och verktyg för såväl nybörjare som modersmålstalande barn, ungdomar och
vuxna.



Artikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Lässatsning för att stimulera fler
barn och unga att läsa mer
Publicerad 31 oktober 2016 Uppdaterad 31 oktober 2016

I Sverige är läsvanorna stabila för den svenska
befolkningen som helhet. Men det finns oroande
tendenser som att andelen unga som läser regelbundet
minskar och att god läsförmåga i hög grad bestäms av
till exempel föräldrars utbildningsnivå. Regeringen vill
förbättra läsförmågan och öka läsningen bland barn
och ungdomar i hela landet och genomför därför en
särskild lässatsning, Hela Sverige läser med barnen.
En god läsförmåga är grundläggande för att barn ska klara kunskapskraven i
skolan. I regeringens särskilda lässatsning samlas skola, kultur, idrott och
föreningsliv för läsfrämjande insatser under paraplyet "Hela Sverige läser
med barnen". Inom ramen för satsningen kommer höstlovet stärkas som ett
läslov, en läsdelegation har tillsatts och regeringen utvidgar de pågående
satsningarna Bokstart och Läslyftet.

- Det brukar sägas att det krävs 5000 timmar för att träna upp sin
läskondition, gå från att staka sig genom en text till att läsa med flyt och lust.
Alla de timmarna ryms inte i skolans schema. Vi ska läsa mer i skolan, men
vi måste också läsa mer hemma och alla barn – oavsett hur många böcker
man har i bokhyllan hemma – måste oftare hamna i situationer där man kan
upptäcka läsning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Läslovet

För att uppmärksamma läsning görs en rad aktiviteter och som ett led i det
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arbetet har regeringen beslutat att hädanefter kalla för, och stärka höstlovet
som, ett läslov. Under läslovet kan samhället utanför skolan samlas för att
stärka barns läsning. Det blir ett tillfälle då kulturinstitutioner får jobba mer
för att nå fler barn, då fotbollsklubben kanske tar med barnen till biblioteket
i slutet av en träning, då skolbibliotekarien jobbar lite extra med lärarna på
fritidshemmet och folkbiblioteket tänker ut ett nytt sätt att nå föräldrar och
barn som vanligen inte går dit.

För att stimulera läslovet kommer Regeringen att satsa 5 miljoner kronor
årligen 2017–2020 så att kulturinstitutioner runt om i landet ges möjlighet att
få stöd att genomföra läsfrämjande aktiviteter under skollov.

Redan i år har många kulturinstitutioner och bibliotek tagit initiativ till just
sådana aktiviteter. Kulturrådet fördelar redan sedan flera år tillbaka bidrag
till läsfrämjande insatser. Stödet uppgår till ca 20 miljoner kronor årligen.

- Nu i novembermörkret hoppas jag verkligen att alla får möjlighet att
förgylla vardagen med en god bok. Låt lovet bli ett riktigt läslov där du får
upptäcka nya perspektiv eller äventyr. Jag kommer ta tillfället i akt att läsa
mycket och det hoppas jag att du också får möjlighet att göra. Med din familj
och dina vänner eller på egen hand, säger Helene Hellmark Knutsson,
minister för högre utbildning och forskning.

Läsdelegationen

Läsdelegationen – under ledning av stadsbibliotekarie Katti Hoflin – har i
uppdrag att samordna läsfrämjande insatser inom och utanför skolan. Det
finns idag en rad bra initiativ och insatser inom skola, kulturliv, föreningsliv
och idrott, och syftet med en samordning är att öka effekten av dem.
Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga
förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Uppdraget ska slutredovisas i mitten av 2018.

- Läsning är nyckeln till att kunna utvecklas, och att kunna ta del av hela
vårt demokratiska samhälle. Läsning och böcker har betytt allt för mig. Om
det inte vore för att bokbussen kom varannan vecka till min by mitt i skogen
i Småland så hade jag inte varit den människa jag är, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bokstart – läsinspiration till småbarnsföräldrar i
socioekonomiskt utsatta områden



Regeringen kommer att utvidga Kulturrådets pågående satsning Bokstart,
som syftar till att tidigt stimulera små barns språk- och läsutveckling.
Satsningen riktar sig till föräldrar med små barn och innebär att framför allt
barnhälsovård och folkbibliotek samverkar för att nå dem med inspiration
och information kring läsning. Delar av Bokstart riktas i dag till
socioekonomiskt utsatta områden, och regeringen vill utvidga satsningen till
fler kommuner och regioner.

Utvidga Läslyftet till förskola och skolbibliotek

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk-, läs- och skrivutveckling för lärare
i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan och motsvarande skolformer.

- Det blir allt viktigare att förstå texter, också komplexa texter. Därför är det
avgörande att både killar och tjejer läser mycket och kan förstå och använda
det de läser, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Fortbildningen syftar till att utveckla kvaliteten i undervisningen genom att
ge lärare fler verktyg och perspektiv för att arbeta med elevernas läs- och
skrivutveckling. Regeringen avser utöka Läslyftet till att även omfatta
förskollärare och skolbibliotekarier.

- Läsning är så mycket mer än bara text i en bok. Genom att läsa kan du
färdas i länder du aldrig kan komma till och uppleva svunna och kommande
tidsåldrar. Du kan inse samband du inte hade tänkt dig och förstå människor
du annars inte begripit dig på. Utan läsning hade världen varit oändligt
mycket fattigare, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Ytterligare reformer för att förstärka läsningen

Regeringen gör utöver insatserna inom Hela Sverige läser med barnen ett
flertal ytterligare reformer för att förstärka läsningen inom såväl
Utbildningsdepartementets som Kulturdepartementets ansvarsområden. Det
handlar bland annat om en läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet, förstärkt
specialpedagogisk kompetens i skolan, personalförstärkningar i skolbibliotek
och en nationell biblioteksstrategi.



Artikel från Kulturdepartementet

En ny filmpolitik
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 12 september 2017

Från den 1 januari 2017 har Sverige en ny filmpolitik.
Det innebär nya förutsättningar för svensk film och
svensk filmproduktion. Regeringens styrning av
filmpolitiken liknar nu i större omfattning styrningen av
andra kulturpolitiska områden.
Film i alla dess former är en av de viktigaste uttrycksformerna i vår tid.
Rörliga bilder gestaltar och förmedlar en mångfald berättelser om mänskligt
liv och når ut till de allra flesta oavsett ålder och bakgrund. Den nya
filmpolitiken syftar till att stärka förutsättningarna för att fler unika
filmberättelser ska få utvecklas och nå sin publik. En del i detta är att
förbättra förutsättningarna för produktion, utveckling, lansering och visning
samt att stärka villkoren för de som skapar film.

Grunden för den nya filmpolitiken är de filmpolitiska mål som beslutats av
riksdagen i juni 2016.

Samråd med branschen när filmpolitiken genomförs

Filminstitutet har en central roll för genomförandet av filmpolitiken. Med
utgångspunkt i de nya målen förbereder Filminstitutet – efter samråd med
branschen – formerna för den hur den nya politiken ska implementeras. Fyra
särskilda råd, bestående av personer med stort kunnande om film och
filmbranschen, har utsetts för att stärka filmbranschens insyn och inflytande i
Filminstitutet. 

Råden bistår bland annat i utformningen av de filmpolitiska stöden. 

De filmpolitiska stöden
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De filmpolitiska stöden är av central betydelse för genomförandet av
filmpolitiken. All stödgivning ska syfta till att uppnå de filmpolitiska målen
och präglas av transparens, förutsägbarhet och långsiktighet. Med respekt för
principen om armlängds avstånd mellan politiken och de konstnärliga
besluten bör regeringens styrning av de nationella filmstöden vara begränsad.

Många av de filmpolitiska stöden, både när det gäller stöd för produktion och
stöd för distribution och visning, fungerar på samma sätt under 2017 som
tidigare. Förändringar i stödsystemen - för att bättre uppfylla de filmpolitiska
målen - genomförs successivt.

Filmbranschen är beroende av långsiktiga och stabila villkor. Ett filmprojekt
tar ofta många år i anspråk och aktörerna måste känna trygghet i att de
finansiella villkor som ligger till grund för den initiala finansieringen även
gäller när filmen är färdigställd. Snabba förändringar riskerar att försämra
systemens trovärdighet i branschen och därmed även investeringsviljan från
privata finansiärer.

Biografmomsen

Biograferna har en unik betydelse för filmkonsten och som kulturella
mötesplatser i hela landet. Den nya filmpolitiken ska bidra till utvecklingen
av de traditionella visningsformerna, men också ta tillvara de möjligheter
som de nya digitala visningsformerna erbjuder.

I samband med att filmavtalet upphörde höjdes mervärdeskattesatsen för
tillträde till biografföreställningar från 6 procent till 25 procent. Den ökade
kostnaden för biograferna kompenseras delvis genom att den tio-procentiga
biografavgiften har försvunnit.

Kulturdepartementet och Filminstitutet följer noga effekterna av den nya
politiken och även de ekonomiska konsekvenserna för de berörda aktörerna.
Inledningsvis ligger särskilt fokus på biograferna och effekterna av den höjda
mervärdesskatten. 



Artikel från Kulturdepartementet

Nätetikett för upphovsrätt
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 26 oktober 2016

Kultur- demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd
tillsammans med PRV:s generaldirektör Susanne Ås
Sivborg in till möte och samtal om upphovsrätt i digitala
miljöer måndagen den 24 oktober. I samband med
mötet antogs en särskild uppförandekod rörande olovlig
hantering av upphovsrättsskyddat material.
Mötet var en del i regeringens och PRV:s satsning på att öka kunskapen om
upphovsrätten i digitala miljöer.

Kultur- och demokratiministern har sedan ett år tillbaka fört
rundabordssamtal med ett antal aktörer som alla i olika omfattning berörs av
den olovliga hanteringen av upphovsrättskyddat material.

Syftet med samtalen har varit att samla branschens olika aktörer och
åstadkomma en samsyn både gällande problemet och vilka insatser som
krävs.

Som ett resultat av det arbetet antog ett antal branschorganisationer inom
upphovsrätt i anslutning till mötet en uppförandekod rörande olovlig
hantering av upphovsrättsskyddat material.

Parterna vill:

1. Bidra till att göra internet till en trygg och laglig plats för konsumenter och
företag

2. Understryka att upphovsrätten är en viktig grundsten för tillväxt,
innovation och en sund och hållbar kultur- och mediemarknad

3. Samarbeta för att begränsa ekonomisk brottslighet, som baseras på
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upphovsrättsintrång

4. Samarbeta för att främja innovation, investeringar och utvecklingen av
lagliga alternativ



Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besökte
kulturarvsinstitutioner i
Washington
Publicerad 25 oktober 2016 Uppdaterad 25 oktober 2016

I slutet av september 2016 gjorde kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke en resa till
Washington för att utbyta erfarenheter kring
kulturarvsfrågor med några av USA:s ledande
organisationer inom området. Dessutom deltog
ministern på invigningen av The National Museum of
African American History.
Besöket inleddes med en rundvandring på Library of Congress.
Kongressbiblioteket i Washington D.C. betraktas allmänt som USA:s
nationalbibliotek och grundades år 1800 av Thomas Jefferson. Idag är det ett
av världens absolut största och mest välkända bibliotek, med cirka 25
miljoner böcker och över 30 miljoner manuskript, kartor och tidskrifter. Det
sammanlagda materialet representerar totalt 470 språk.

Besöket kombinerades med ett möte med representanter från American
Folklife Center. De delade med sig av verksamhetens verktyg för att bevara
och presentera den amerikanska folkkulturen. Detta görs framförallt genom
program för forskning, dokumentation, arkivering, kulturarrangemang och
publikationer.

Möte med Smithsonians samlade experter på digitalisering

Nästa möte ägde rum på Smithsonian Castle där den svenska delegationen
fick träffa Smithsonians experter och projektledare som varit engagerade i
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det stora digitaliseringsarbete som genomsyrat många av Smithsonians
verksamheter de senaste åren. Smithsonian är världens största
museikomplex, med 19 museer och nio forskningscenter runt om i världen,
varav många i Washington. Samtalet kom bland annat att handla om deras
mass-digitaliseringsprogram.

Invigning av The National Museum of African American
History

Den 24 september invigdes det nya National Museum of African American
History and Culture i Washington DC. President Barack Obama var en av de
många talarna under invigningsceremonin.

– Afroamerikansk historia är inte på något sätt separerad från den större
amerikanska berättelsen. Den är inget sidospår i den amerikanska
berättelsen, den är central för den amerikanska berättelsen, sade Barack
Obama.

Alice Bah Kuhnke var inbjuden till invigningen tillsammans med Sveriges
USA-ambassadör Björn Lyrvall.

– Vad kan ett nytt museum spela för roll i hur framtiden kommer att te sig?
Det återstår att se. Men så mycket är säkert att här, liksom hemma i Sverige,
behöver vi många fler platser att mötas på. Fler arenor för att med
vetenskapliga metoder förstå vilka vi är, var vi kommer ifrån, vad vi är
kapabla till och vart vi ska, kommenterade Alice Bah Kuhnke.

Besök vid Kalmar Nyckel i Delaware

Efter invigningen av det nya museet, begav sig hela svenska delegationen till
staden Wilmington i Delaware, i det tidigare Nya Sverige. Där finns en
hemmahamn för en modern replik av fartyget Kalmar Nyckel som byggdes
1997. Kalmar Nyckel var ett av de fartyg som 1638 fraktade huvudparten av
de svenska kolonisterna till Nya Sverige.

Representanter från lokala organisationer, som Kalmar Nyckel Foundation,
Old Swedes Foundation, Delaware Swedish Colonial Society, New Sweden
Center och Farmstead, berättade om sitt arbete och utbildningssatsningar för
barn och unga. Vidare fick delegationen en visning av skeppet, innan kvällen
fortsatte med en gala till förmån för Kalmar Nyckel och dess olika projekt.



Besök vid Newseum

Ytterligare ett besök gjordes vid Newseum. Till skillnad från många andra
museer jobbar Newseum till större del med tillfälliga utställningar om
aktuella nyhetshändelser och samlar främst på nyhetshistoriska föremål.

Museets chef tog emot delegationen, efter en rundvandring på museet, för att
samtala om museets roll. Samtalet kom bland annat att handla om hur man
utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv kan tala om det förgångna som ett
demokratiskt rum.

Besöken ministern gjorde i USA är ett led i arbetet med den planerade
kulturarvspolitiska propositionen.



Artikel från Kulturdepartementet

Kulturmiljö i fokus när Alice Bah
Kuhnke besökte länsstyrelsen i
Kronoberg
Publicerad 21 oktober 2016 Uppdaterad 21 oktober 2016

Den 7 oktober reste kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke till Växjö, bland annat för att träffa
medarbetare vid länsstyrelsen i Kronobergs län. Mötet
präglades av hur länsstyrelsen arbetar med
kulturmiljöfrågor.
Under besöket låg fokus på hur Länsstyrelsen i Kronobergs län verkar för att
uppnå de nationella kulturmiljömålen och hur kulturmiljöfrågor tar plats i
den regionala utvecklingsstrategin.

- Det var intressant att få ta del av hur länsstyrelsen tillsammans med andra
aktörer gör för att strategin också ska ge konkreta avtryck, kommenterade
Alice Bah Kuhnke med anledning av länsstyrelsens presentation.

Att arbeta tvärsektoriellt och att föra breda dialoger med lokala aktörer är
några av de byggstenar som länsstyrelsen sett som framgångsfaktorer för
arbetet.

Ministerns besök på länsstyrelsen i Kronoberg är ett led i arbetet med den
planerade kulturarvspolitiska propositionen.
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Artikel från Kulturdepartementet

Näthat – ett hot mot det
demokratiska samtalet
Publicerad 14 oktober 2016 Uppdaterad 14 oktober 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
statssekreterare Per Olsson Fridh bjöd den 5 oktober in
till ett samtal om näthat. Rundabordssamtalet är det
femte i en serie på temat ”Samling mot hot och hat”. De
kunskaper och erfarenheter som kommer fram ska
användas i arbetet för att förebygga hot och hat och
värna det demokratiska samtalet.
Aktörer med kunskaper och erfarenheter kring frågor om näthat, men med
olika utgångspunkter och perspektiv, fanns representerade vid mötet.
Deltagarna kom bland annat från myndigheter, civilsamhälle och
forskningsvärlden. Syftet med samtalet var att diskutera näthatet ur olika
perspektiv och ta del av deltagarnas syn på vad som mer behöver göras i det
förebyggande arbetet mot näthat.

Underlag till handlingsplan

- Vi är flera i regeringen som har ansvar för frågor som rör hot och hat – mitt
ansvar gäller det förebyggande arbetet. Många insatser pågår redan idag,
men jag vill veta vad ni tror behövs för att arbetet ska bli mer systematiskt,
sa kultur- och demokratiministern som inledning till diskussionerna kring
bordet.

Regeringen kommer under 2017 att presentera en handlingsplan i syfte att
inleda ett mer systematiskt arbete för att förebygga hot och hat bland
centrala aktörer för det demokratiska samtalet som förtroendevalda,
journalister och kulturskapare. Ambitionen är att se hatet ur ett bredare
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perspektiv: i det offentliga rummet, på nätet och i sociala medier.

- Det förebyggande arbetet ligger nära arbetet mot rasism, extremism och
könsstereotypa normer och värderingar. Regeringen har t.ex. nyligen gett
Statens medieråd i uppdrag att kartlägga skyddet av barn och unga på
internet när det gäller rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och
extremism. Nu vill vi fånga upp era erfarenheter i Kulturdepartementets
fortsatta arbete med att förebygga näthat, sa statssekreterare Per Olsson
Fridh.

Vuxnas ansvar lyftes

Näthat är ett välkänt fenomen och deltagarna i samtalet kunde berätta om
många tidigare och pågående insatser, särskilt när det gäller olika typer av
stödmaterial och verktyg för att stärka barn och unga i sin vardag online.
Samtidigt var ett återkommande tema under samtalet vikten av att vuxna
kommunicerar mer med barn och unga om nätet. En ny undersökning från
Novus visar också att många barn och unga vill prata mer om livet på nätet
med vuxna.

Ett återkommande ämne var skolans roll och ansvar när det gäller det
förebyggande arbetet. Men även i öppna fritidsverksamheter, i föreningslivet
och hemma måste det finnas vuxna som är rustade att ta diskussioner om
svåra ämnen och som stöttar barn i deras medievardag. Även vikten av att
uppmärksamma barn och unga som kan vara särskilt utsatta, exempelvis
unga personer med kognitiva funktionsnedsättningar, lyftes fram.

Situationen för journalister som är särskilt utsatta för hot och hat uttrycktes
som akut. Därför diskuterades behovet av direkta insatser, men också vikten
av de långsiktiga perspektiven i det förebyggande arbetet. Andra frågor som
togs upp var bland annat ursprunget till hat och hot, värderingar och etik,
behovet av forskning och vikten av ett genusperspektiv.

De som deltog vid rundabordssamtalet kom från Statens medieråd,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skolinspektionen,
Datainspektionen, Surfa Lugnt, Internetstiftelsen i Sverige, Nätaktivisterna
och Institutet för Juridik och Internet. Dessutom deltog forskare från Umeå
universitet, Lunds universitet, Linnéuniversitetet samt en journalist och
författare.

Ett samtal återstår



Detta rundabordssamtal var det femte i en serie på temat ”Samling mot hot
och hat”. De tidigare har handlat om hot och hat riktat mot förtroendevalda,
journalister, kulturskapare och kulturinstitutioner. Nästa samtal, som också
är det sista i serien, kommer att handla om unga kvinnors erfarenheter av att
vara opinionsbildare.



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen bjöd in till
uppstartsmöte för romsk
inkludering
Publicerad 07 oktober 2016 Uppdaterad 07 oktober 2016

Regeringen antog 2012 en strategi för romsk
inkludering, där målet är att den rom som fyller 20 år
2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som
inte är rom. Den tjugoåriga strategin är nu inne på sitt
femte år. En hel del initiativ och åtgärder har
genomförts men mycket arbete återstår.
Arbetet med att genomföra strategin har gått nu in i en ny fas. Regeringen
har avsatt 58 miljoner kronor för arbetet 2016–2019 och flera insatser har
beslutats under våren. Syftet med uppstartsmötet var att samla de aktörer
som kommer att vara viktiga för arbetet de närmaste åren så att de får en
gemensam bild av det arbete som väntar. Alla behövs för att nå framgång.

Romsk delaktighet centralt i arbetet

Bland deltagarna på mötet fanns bland andra Regeringskansliets romska
referensgrupp som tillsammans med de romska företrädare som verkar på
regional och lokal nivå är centrala aktörer i arbetet med strategin. Kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke som bjudit in till uppstartsmötet
poängterade i sitt inledningstal hur viktigt det är med romsk delaktighet och
inflytande för att nå framgång i arbetet:

- Jag ser tre utgångspunkter för arbetet framöver, att fler romer på ett
tydligare sätt måste vara involverade i arbetet, att vi måste använda oss av
erfarenheter och kunskap från arbetet hittills, och att fler flickor och kvinnor
i arbetet med romsk inkludering behöver involveras i arbetet för att
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säkerställa att insatserna kommer dem till del.

Ministern underströk också betydelsen av att arbetet fortsätter framåt.

- Först hade vi pilotkommunerna, nu har vi utvecklingskommunerna. Nu är
det allvar. Vi vill ha resultat, sa ministern och fortsatte; Vi har tagit små steg
framåt men nu måste vi ställa högre krav för att vi ska kunna bli ännu bättre.

Pilotkommunerna delade sina erfarenheter

I ett efterföljande panelsamtal delade pilotkommunerna Göteborg,
Helsingborg och Linköping med sig av sina erfarenheter. Representanter från
Göteborg berättade att det fanns en stor politisk enighet i kommunen att
arbetet med romsk inkludering är viktigt. Men det fanns ett misstroende
mellan romer och andra i kommunen som de behövde komma tillrätta med.
Arbetet har lett till att kommunstyrelsen nu har gett ett uppdrag att ta fram
förslag om former för ett permanent samrådsförfarande.

Linköpings kommun berättade bland annat om hur de köpte in en
föreningsutbildning som ett sätt att stödja romska organisationer och
samtidigt hitta företrädare för de romska grupperna att samråda med.

Helsingborg berättade om sitt samarbete med föreningen Vorta Drom och om
hur brobyggarna i kommunen, som både arbetat operativt i skolorna men
också mer strategiskt mot lärare, rektorer och politiker, har bidragit till
romskt deltagande i arbetet men också till ökad kunskap om den romska
historien i kommunen.

Myndigheterna ger stöd

En hel del kunskap och informationsmaterial har tagits fram i arbetet med
strategin för användning på lokal nivå. Skolverket presenterade delar av sitt
material för arbetet med nationella minoriteter och Socialstyrelsen berättade
om sitt uppdrag att utbilda socialtjänsten utifrån det material om bemötande
och ett inkluderande arbetssätt som myndigheten har tagit fram.

Involvera kvinnor och unga i arbetet

En utmaning i genomförandet av strategin är att involvera fler kvinnor och
unga i arbetet. Marcela Kovacsova från föreningen Trajsko Drom berättade
om projektet "Rättigheter med stil". Projektet syftar till att stärka romska



kvinnors kapacitet att själva bevaka sina rättigheter och att öka modet att
våga agera. Ett mervärde är att romsk klädkultur lyfts fram och bevaras.
Föreningen sprider också kunskap till myndigheter och organisationer om
den romska gruppen.

Erland Kaldaras från Romska ungdomsförbundet berättade om föreningens
arbete och menade att det är viktigt att ha med föräldrar och andra vuxna
när man jobbar med ungdomar för att arbetet ska nå framgång. Förbundet
har arbetat med jämställdhetsprojekt för att synliggöra skillnader i hur vi ser
på tjejer och killar men också med ökat inflytande för tjejer. Man utbildar
också hälsoinspiratörer som har fokus på kvinnohälsa och har inrättat en
studentfond som ger stöd till unga att klara skolan.

Romska ungdomsförbundet framhöll att det civila samhällets roll är att ge
människor möjlighet att ta ansvar. Organisering gör att individer växer. Det
är därför viktigt med stöd från myndigheterna. Både Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kulturrådet deltog i samtalet och
kunde berätta om deras delvis nya uppdrag att stöda romska organisationer
både finansiellt och på andra sätt.

Utvecklingskommunerna tar arbetet vidare

Alice Bah Kuhnke sammanfattade dagen med att det är viktigt att bygga på
de erfarenheter och framgångsfaktorer som vi hittills har sett. Regeringen
kommer att följa arbetet i de nya utvecklingskommunerna särskilt under de
kommande åren. Det finns en viss otålighet att komma igång nu och det är
viktigt att inte tappa fart.

Ministern berättade också att riksdagen har uttalat ett stort stöd för arbetet
med romsk inkludering. Regeringskansliet rapporterar även om arbetet till
Europakommissionen som följer upp arbetet med romsk inkludering i EU:s
medlemsländer.



Artikel från Kulturdepartementet

Arbetsgivaren har ett stort ansvar
för att förebygga utsatthet på
kulturinstitutionerna
Publicerad 29 september 2016 Uppdaterad 29 september 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd
den 21 september in representanter från olika
kulturinstitutioner till ett samtal om hot och hat som
riktas mot dessa institutioner. Rundabordssamtalet är
det fjärde i en serie på temat ”Samling mot hot och hat”.
De kunskaper och erfarenheter som kommer fram ska
användas i arbetet med att ta fram en handlingsplan.
Kultursinstitutioner som bibliotek, museer, scenkonst- och andra konst- och
kulturarvsverksamheter fanns representerade vid mötet som var ett viktigt
led i regeringens fortsatta kunskapsinsamlande. Kunskapen på området
kommer idag från fackförbundet DIK som har gett ut en rapport om
arbetsmiljön biblioteken.

Mer kunskap behövs inför arbetet med en
handlingsplan

- Det här är ett viktigt samtal. Vi behöver fånga upp vad som händer i
samhället när det gäller hot och hat. Under 2017 ska vi i regeringen ta fram
en handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat, sa
kultur- och demokratiministern som inledning till diskussionerna kring
bordet.

Senare i höst presenterar Myndigheten för kulturanalys en rapport om hur
arrangörer och uppdragsgivare till konstnärer och författare som t.ex.
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gallerier, utställningshallar, bibliotek och förlag, hanterar hot. Även de
centrala museerna har svarat på frågor om i vilken utsträckning de har
upplevt hot eller trakasserier. Rapporten blir den första i sitt slag.

Gunnar Myrberg, Myndigheten för kulturanalys, presenterade preliminära
resultat från rapporten. Några reflektioner var att otrygga arbets- och
anställningsvillkor är ett grundproblem, att anställda på kulturinstitutioner
påverkas, att det finns ett stort engagemang men bristande resurser samt att
det finns en möjlig spänning mellan säkerhetstänk och ideal om öppenhet
och inkludering.

Arbetsgivaransvar lyftes fram

Flera runt bordet tog upp det ansvar som arbetsgivaren har. Det kan handla
om riskbedömningar, säkerhetsåtgärder och om att i ledarskapet kunna
hantera oro hos personalen.

De exempel på hot och hat som deltagarna berättade om belyste att det
skiljer sig en del mellan olika verksamheter, t.ex. om det är i storstad eller på
mindre orter, om det är en stor institution med större resurser eller mindre,
om det handlar om anställd personal eller om verksamhet som drivs ideellt.

Gemensam nämnare är dock engagemanget att vara en aktiv part i det
demokratiska samtalet och för yttrandefriheten samt att vara delaktig i
samtidsfrågor. Kulturinstitutionernas utsatthet, som också beskrivdes i
termer av ett uppskruvat debattklimat, drabbar inte minst verksamheter som
arbetar utifrån kritiska perspektiv och för en ökad samtidsrelevans. I det
sammanhanget lyfte flera deltagare fram risken för självcensur.

De kulturinstitutioner som deltog vid rundabordssamtalet var: Västerbottens
museum, Malmö museer, Folkets hus och parker, Svensk biblioteksförening,
Sveriges Hembygdsförbund, Fackförbundet DIK, Myndigheten för
kulturanalys, Riksförbundet Sveriges museer, Nätverket Klister, Kulturhuset
Stadsteatern, Statens Historiska museer, Svensk scenkonst, Statens kulturråd
samt Stockholms stadsbibliotek.

Fler samtal i höst

Detta rundabordssamtal är det fjärde i en serie på temat "Samling mot hot
och hat". De tidigare har handlat om hot och hat riktat mot förtroendevalda,
journalister och kulturskapare. Nästa samtal kommer att handla om näthat.



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Läsdelegation tillsätts för att främja
barns och ungas läsande
Publicerad 22 september 2016 Uppdaterad 23 september 2016

Utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade
direktiven till en Läsdelegation vid Bokmässan i
Göteborg den 22 september. Ordförande för
delegationen blir stadsbibliotekarie Katti Hoflin.
Regeringen genomför flera satsningar för att främja ökat läsande. Inom Hela
Sverige läser med barnen samlas alla aktörer som genomför lässatsningar
under ett paraply. Det blir den nya Läsdelegationens uppdrag att kartlägga
och samordna läsfrämjande insatser inom skola, kultur, idrott och
föreningsliv.

Syftet med Läsdelegationens uppdrag är att bidra till att ge alla barn och
ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och
lustfyllda läsupplevelser.

Barn, unga och unga vuxna läser allt mindre och internationella
undersökningar visar att läsförmågan bland barn och unga har försämrats.
Regeringen anser att det är oroande eftersom god läsförmåga har stor
betydelse för både individen och samhället som helhet.

– Katti Hoflin är som klippt och skuren för det här uppdraget. Hon är driven,
kunnig och tar plats i debatten för att fler barn och unga ska lockas att läsa
mer, säger Alice Bah Kuhnke.

– Läsförståelse är grundläggande för allt lärande. Och det finns inga
genvägar. Vi måste ha mer läsning i skolan, föräldrar måste läsa mer med
sina barn och barn måste få fler tillfällen att själv upptäcka läsningen. Allt
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och alla behövs. Delegationen kommer samla Sverige med målet att jobba
tillsammans för att stärka läsning. Det är en helt avgörande uppgift för vår
framtid, som demokrati och kunskapsekonomi, säger Gustav Fridolin.

Katti Hoflin som är stadsbibliotekarie i Stockholm blir ordförande för
Läsdelegationen.

– Regeringen har bett mig leda den här delegationen och det tycker jag är
modigt. Vi behöver hitta nya vägar till barnen, så att de längtar efter att läsa,
inte tvingas till det. Nu ska arbetet bli konkret i hela landet. Det är en stor
uppgift men det känns jättebra, kommenterar Katti Hoflin.

Delegationens arbete ska pågå till och med juni 2018.



Artikel från Kulturdepartementet

Ny lässatsning ska få fler barn och
unga att läsa
Publicerad 22 september 2016 Uppdaterad 22 september 2016

Regeringen satsar totalt 60 miljoner kronor under fyra år
på läsfrämjande insatser inom kulturområdet.
Satsningar görs även inom skolans område. Syftet är att
förbättra läsförmågan och öka läsningen bland barn
och ungdomar i hela landet. Satsningarna ingår i
budgetpropositionen för 2017 som bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig
information kan knappast överskattas. Genom läsningen lär vi oss att förstå
andras tankar, reflektera, dra slutsatser och argumentera. Redan från tidig
ålder är litteratur och läsupplevelser viktiga för att bygga upp språket och
läsförmågan.

Även om läsvanorna är stabila för den svenska befolkningen som helhet
finns oroande tendenser. Det finns stora skillnader mellan olika
befolkningsgrupper och andelen unga som läser regelbundet minskar. Vidare
har svenska elevers läsförmåga försämrats markant på ganska kort tid. På
området läsfrämjande föreslår regeringen därför följande satsningar:

Bokstart

Den läsfrämjande insatsen Bokstart som Statens kulturråd tagit initiativ till
förstärks med 10 miljoner kronor årligen 2017–2020. Förstärkningen innebär
att satsningen kan utvidgas till att omfatta fler regioner och att satsningen på
ett tydligare sätt också kopplas till förskolan. Bokstart är ett samarbete
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mellan barnhälsovård och folkbibliotek i syfte att stimulera små barns
språkutveckling. Satsningen byggdes under 2016 ut till att omfatta fem
områden i olika delar av landet.

Läslov

Regeringen föreslår att 5 miljoner kronor årligen 2017–2020 tillförs för
läsfrämjande insatser under skollov. För att stötta läsrörelsens initiativ
"Läslov vecka 44" vill regeringen bland annat stödja läsfrämjande aktiviteter
inför och under skollov. Det finns också behov av litteratur- och
läsfrämjande insatser på de nationella minoritetsspråken.

Hela Sverige läser med barnen

Regeringen har tillsatt en delegation med uppdrag att inom ramen för
satsningen "Hela Sverige läser med barnen" samla de insatser för
läsfrämjande som görs både inom och utanför skolan. Syftet är att bidra till
att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod
läsförmåga och att stimulera lusten till läsning.



Artikel från Kulturdepartementet

Fortsatt arbete för ett Sverige som
håller ihop – regeringen satsar
132 miljoner kronor
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

Regeringen kraftsamlar för det öppna och demokratiska
samhället. I 2016 års ekonomiska vårproposition
presenterades satsningar inom ramen för ett Sverige
som håller ihop. Arbetet fortsätter med fler insatser för
ett samhälle med öppna mötesplatser, mer lokalt
kulturutbud och ett förstärkt civilsamhälle, men även
åtgärder mot diskriminering, extremism och hot och hat.
Totalt satsas 132 miljoner kronor i budgetpropositionen
för 2017 och i höständringsbudgeten för 2016.
Satsningarna ingår i budgetpropositionen för 2017 och
höständringsbudgeten 2016 som bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
Regeringen möter de utmaningar som Sverige står inför med förstärkta
satsningar för ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett Sverige med ökade
klyftor och ökad segregation riskerar att polariseras allt mer när mötesplatser
och kontaktytor mellan olika människor försvinner.

Vårt land kännetecknas av pluralism och mångfald och har en stor resurs i
detta, men är samtidigt sårbart för misstro mellan grupper. Denna misstro
kan också utnyttjas av rasistiska och våldsbejakande extremistiska rörelser.

De som gör sina röster hörda, till exempel journalister, förtroendevalda och
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kulturutövare, utsätts alltför ofta för hat och hot. Den hårdnande
samtalstonen riskerar att tysta röster som inte ska tystas, och
medieutvecklingen medför att allt fler mediekonsumenter befinner sig i
informationsbubblor där den egna åsikten bara bekräftas och sällan utmanas.

Satsningar för ett Sverige som håller ihop

För att bromsa utvecklingen mot ett mer splittrat samhälle satsar regeringen
på ett Sverige som håller ihop. Satsningarna syftar bland annat till att
förbättra tillgången till förenings- och samlingslokaler särskilt i
socioekonomiskt utsatta områden, till att öka kunskapen om våldsbejakande
extremism och radikalisering och hur detta kan förebyggas, samt till att
stärka barn och unga som medvetna och kritiska medieanvändare.

Budgetpropositionen för 2017 innehåller också en handlingsplan för att
värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Det offentliga rummet
behöver värnas mot näthat. Journalister, politiker och kulturutövare ska
kunna verka utan att utsättas för hot och hat. I Höständringsbudgeten tillförs
det civila samhället och trossamfunden 35 miljoner kronor för att förstärka
organisationernas verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas
etablering.

Även satsningar på kulturområdet syftar till ett sammanhållet och öppet
Sverige. Bland annat föreslår regeringen att Statens historiska museer och
Statens museer för världskultur tillförs medel för att få bättre förutsättningar
att arbeta för en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning. Vidare
föreslås att kultursamverkansmodellen förstärks för att fler i Sverige ska få
tillgång till ett fritt och vitalt kulturliv.



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på bättre villkor
för kulturen
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på
bättre villkor för kulturen genom att stärka scenkonsten
och höja biblioteksersättningen. Syftet med regeringens
utökade satsningar är att ge mer kultur för fler i hela
landet. Satsningarna ingår i budgetpropositionen för
2017 som bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.

259 miljoner kronor till stärkt musik i hela landet

Regeringen stärker scenkonsten med totalt 259 miljoner kronor under 2017–
2020. Förstärkningen syftar till att det ska finnas ett fortsatt brett utbud av
musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela
landet. Kulturen kan därmed nå fler. Huvuddelen av förstärkningen kommer
att fördelas inom kultursamverkansmodellen. Både Statens kulturråd och
landstingen ska därför uppmärksamma musikområdet i sin bidragsgivning.
En del av förstärkningen kommer även att fördelas till Kungliga Operan och
Drottningholms Slottsteater.

Utöver musiksatsningen stärker regeringen hela kultursamverkansmodellen
med totalt 120 miljoner kronor under 2017–2020.

Bättre villkor för kulturskapare

Regeringens överenskommelse med upphovsmännens organisationer innebär
en betydande förstärkning av biblioteksersättningen även 2017. En höjning
av ersättningen gjordes också 2016.
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För 2017 beräknas den totala biblioteksersättningen uppgå till cirka 156,8
miljoner kronor, vilket är en höjning med 7,8 miljoner kronor jämfört med
2016. Jämfört med 2016 kommer anslaget till ersättningar och bidrag till
konstnärer att höjas med nära 15 miljoner kronor under nästa år. Totalt
kommer anslaget att uppgå till 395,5 miljoner kronor.

De enskilda kulturskaparna är viktiga delar av kulturlivet. För att behålla ett
levande och vitalt kulturliv är det viktigt att kulturskapare kan arbeta under
rimliga villkor. Regeringen ser ett fortsatt behov av att analysera och se över
kulturskaparnas villkor.



Artikel från Kulturdepartementet

Ett levande och gemensamt
kulturarv
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Budgetpropositionen för 2017 innehåller flera
satsningar och reformer som värnar ett öppet och
tillgängligt kulturarv. Bland annat föreslås att resurser
tillförs såväl digitalisering av det svenska filmarvet som
flera museer i syfte att främja demokrati och skapa ökad
delaktighet. Satsningarna ingår i budgetpropositionen
för 2017 som bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Grundtanken i regeringens kulturarvspolitik är att kulturarvet är i ständig
utveckling och formas av människor tillsammans. Alla ska ha rätt att vara
med och forma kulturarvet. Tillsammans med andra reformer, bland annat
inom kulturområdet, ska även kulturarvspolitiken bidra till ett inkluderande
Sverige som håller ihop.

Museimyndigheter främjar demokratin

Statens historiska museer och Statens museer för världskultur tillförs vardera
4 miljoner kronor per år under fyra år för att få bättre förutsättningar att
arbeta för en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning.
Människors historiebruk och användning av kulturarvet är en viktig kraft i
den demokratiska samhällsutvecklingen. Vårt samhälle kan idag beskrivas
som allt mer polariserat. Det är därför angeläget att de statliga museerna har
resurser att bidra till ett Sverige som håller ihop.

Det civila samhället inom kulturarvsområdet ska
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kunna söka nya stöd

Regeringen utvecklar och förstärker bidraget till kulturmiljövård för att
möjliggöra stöd till det civila samhällets aktörer inom kulturarvsområdet, till
exempel inom hembygdsrörelsen. Det civila samhällets engagemang är en
viktig förutsättning för att nå ut till många och i hela landet. Bidraget tillförs i
detta syfte tre miljoner kronor årligen under fyra år.

En utökad satsning på ett mer tillgängligt filmarv

Den pågående satsningen på digitalisering av filmarvet förstärks med 2,5
miljoner kronor från och med 2017. Redan har totalt 141 filmer digitaliserats
från 2014 till och med 2015. Tack vare digitaliseringen kan fler filmer ur det
gemensamma filmarvet visas både i Sverige och utomlands, samt bevaras för
framtiden.

Statens museer för världskulturs arbete med hotat
kulturarv

Statens museer för världskultur får 1,3 miljoner kronor från och med 2017
för att utveckla ett långsiktigt arbete som främjar skydd av hotat kulturarv i
bland annat Syrien och Irak. På grund av pågående internationella konflikter
sker utbredd förstörelse av ovärderliga lämningar och illegal handel med
kulturföremål. Statens museer för världskultur har upparbetade kontakter
med internationella aktörer och goda möjligheter att utveckla detta arbete.



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på mer lokal
kultur i hela landet
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 16 september 2016

Regeringen föreslår att totalt 120 miljoner kronor under
fyra år tillförs Kultursamverkansmodellen, en modell
som ger landstingen ett utökat ansvar att fördela vissa
statliga bidrag till lokal och regional kulturverksamhet.
Syftet med den satsningen är att skapa ett mer jämlikt
kulturutbud i hela landet och ge fler tillgång till kultur.
Satsningen ingår i budgetpropositionen för 2017 som
bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.
Tillgång till ett fritt och vitalt kulturliv är en förutsättning för ett öppet
samhälle som främjar delaktighet och demokrati. Det är en bärande idé för
regeringens samhällsbygge att kulturlivet behöver vara tillgängligt för fler
och i hela landet.

Regeringen anser att en förstärkning av kulturen lokalt och regionalt, både
inom ramen för de regionala institutionernas verksamhet och inom det fria
kulturlivet, även är viktigt mot bakgrund av den växande klyftan mellan
storstad och land.

Regeringen föreslår därför att Kultursamverkansmodellen förstärks med 30
miljoner kronor per år under 2017–2020. De tillförda resurserna ska gå till
mer regional och lokal kultur och ge ökade möjligheter till regionala
prioriteringar och variationer i kulturutbudet.
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Artikel från Kulturdepartementet

Mer film till fler
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 16 september 2016

Regeringen föreslår nya satsningar för att mer film ska
nå fler. Genom att avskaffa granskningsavgifterna,
förstärka satsningen på digitalisering av filmarvet med
2,5 miljoner kronor årligen och öka filmstödet med 20
miljoner kronor från och med 2019 tar regeringen
ytterligare ett steg mot det målet. Satsningarna ingår i
budgetpropositionen för 2017 som bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
Regeringens mål är att mer film ska nå fler. Svensk film ska vara ett
självklart och tillgängligt val för publiken. Den ska spridas och visas i olika
visningsformer i hela landet. Filmen är en central konstform i det moderna
samhället. Den når ut till de allra flesta oavsett ålder och bakgrund och har
därmed en unik genomslagskraft. Med sitt uttryck bidrar filmen både till att
beskriva och utmana samtiden – till att underhålla och ifrågasätta.

Granskningsavgifterna avskaffas

För att mer film ska nå fler vill regeringen under 2017 avskaffa de så kallade
granskningsavgifterna. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att ett
sådant förslag kommer att lämnas under hösten 2016. När avgifterna
försvinner kommer filmdistributörernas kostnader att minska med 3-4
miljoner kronor om året. Det frigör resurser som filmbranschen kan använda
till annat, till exempel ökade insatser för lansering av film eller för
investeringar i produktion av ny film. Genom att avskaffa avgifterna blir det
också möjligt för distributörerna att låta fler filmer åldersklassificeras.
Framför allt små distributörer med smalare filmer har inte alltid haft
ekonomiska möjligheter att låta åldersklassificera sina filmer. Om fler filmer
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lämnas in för klassificering kan också fler filmer bli tillgängliga för barn och
unga under 15 år.

I dag betalas granskningsavgifterna av filmdistributörerna för att Statens
medieråd ska sätta åldersgränser på de filmer som ska visas på biograf för
barn under 15 år.

Ett mer tillgängligt filmarv

Regeringen föreslår att den pågående satsningen på digitalisering av
filmarvet förstärks med 2,5 miljoner kronor årligen från och med 2017. På
samma sätt som ny film kan ge nya insikter om samtiden kan filmerna ur det
gemensamma filmarvet ge värdefulla inblickar i andra tiders liv, värderingar
och frågeställningar. Därför är det viktigt att det digitaliserade filmarvet
bevaras på ett långsiktigt sätt och kan visas för fler både i Sverige och
utomlands.

Ökat filmstöd

Den nya filmpolitiken föreslås förstärkas genom att ytterligare 20 miljoner
kronor årligen avsätts i filmstöd från och med 2019. Att skapa film tar tid.
Det kräver långsiktighet och stabila ekonomiska villkor.



Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke firade
Hembygdens helg på Skansen
Publicerad 12 september 2016 Uppdaterad 12 september 2016

Kulturminister Alice Bah Kuhnke besökte Skansen när
Sveriges hembygdsförbund firade 100-årsjubileum i
augusti 2016.
När hembygdsförbundet firade 100-årsjubileum på Skansen i Stockholm
gjorde kultur- och demokratiministern ett besök på friluftsmuseet som ett led
i arbetet med den planerade kulturarvspolitiska propositionen. Syftet med
besöket var att lyssna till och ta del av kunskap från representanter från
hembygdsföreningar från hela landet.

Generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, Jan Nordwall guidade
Alice Bah Kuhnke mellan de regionala hembygdsförbunden som visade upp
verksamheter och sysslor i gårdarna.

Kulturministern besökte flera aktiviteter och samtalade med de
medverkande, bland annat i Delsbogården från Hälsingland som hade ett 15-
tal hälsingar på plats, bland annat riksspelman Britt-Marie Swing, liksom
skräddare, knypplerska och knivmakare. 
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Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke med på
temadag om demokrati och kultur
Publicerad 02 september 2016 Uppdaterad 02 september 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog
på temadagen Jämlik scen, som arrangerades av
kulturorganisationen ShareMusic & Performing Arts
torsdagen den 1 september 2016.
 Frågan för dagen var hur en jämlik scen ska kunna bli verklighet, utifrån
olika erfarenheter, bakgrund och funktionsvariationer.

Kultur- och demokratiministern höll ett anförande där hon lyfte upp vikten
av att alla människor ska kunna nyttja sina rättigheter genom att både utföra
och ta del av kultur.

- Regeringen har beslutat att mänskliga rättigheter ska stärkas. Det gäller alla
politikområden och jag behöver få hjälp med de prioriteringar vi behöver
göra. Där spelar Share Music och andra organisationer som står bakom den
här dagen en stor roll, sa Alice Bah Kuhnke.

Efter anförandet deltog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
även i ett samtal på scenen med Sanaka Samarasinha, chef för FN-kontoren i
Vitryssland. 

Några av frågorna som diskuterades var på vilket sätt kulturen kan bidra till
de globala utvecklingsmålen och hur ett inkluderande samhälle ska vara.
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Artikel från Kulturdepartementet

Medaljen Illis quorum meruere
labores till tre personer inom
kulturområdet
Publicerad 01 september 2016 Uppdaterad 12 oktober 2016

Regeringen belönar tre personer inom kulturområdet
genom att tilldela dem medaljen Illis quorum meruere
labores. Utdelningarna sker i oktober.
Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga
insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga
ändamål.

De tre personer som belönas är arkeologen och tidigare riksantikvarien
Margareta Biörnstad, Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall
och museichefen vid Statarmuseet Barbro Franckié. Medaljerna överlämnas
av kulturminister Alice Bah Kuhnke den 5 och 12 oktober.

- Vårt kulturarv upprätthålls av människor som med kunskap och
engagemang gör omfattande insatser. De tre personer som belönas har
genomfört extraordinära insatser som kommer oss alla till gagn, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om mottagarna

Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen i
guld av tolfte storleken med inskriften Illis quorum meruere labores för
hennes långvariga och omfattande insatser för att främja arbetarkultur och
för att uppmärksamma arbetarrörelsens historia. Kjersti Bosdotter har som
kulturansvarig vid IF Metall lyft fram kulturfrågorna inom arbetarrörelsen,
bland annat genom att se till att förbundet bevarar sin historik, driva olika
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kulturella projekt och sköta kontakten med olika museer. 

Margareta Biörnstad, arkeolog och tidigare riksantikvarie, tilldelas
medaljen i guld av tolfte storleken med inskriften Illis quorum meruere
labores för hennes betydelsefulla insatser för kulturmiljöarbetet i Sverige och
för kulturarvets bevarande runt om i världen. 

Margareta Biörnstad har bland mycket annat arbetat aktivt för utveckla
Birka och Gamla Uppsala till turistmål av hög klass. Efter Balkankrigets slut
initierade hon stiftelsen Kulturarv utan gränser och blev dess första
ordförande. Efter sin pension har hon forskat och publicerade år 2015 boken
Kulturminnesvård i efterkrigstid.

Barbro Franckié, kulturproducent och museichef vid statarmuseet, tilldelas
medaljen i guld av åttonde storleken med inskriften Illis quorum meruere
labores för hennes mångåriga och betydelsefulla engagemang för arbetarnas
historia och för hennes insatser för att lyfta fram och stärka
arbetslivsmuseerna.

Barbro Franckié har sammantaget gjort väsentliga insatser för att lyfta fram
och stärka arbetslivsmuseerna. Genom att uppmärksamma Franckiés gärning
uppmärksammas också betydelsen av arbetslivsmuseerna generellt.



Artikel från Kulturdepartementet

Samråd med nationella minoriteter
om kulturarv
Publicerad 31 augusti 2016 Uppdaterad 31 augusti 2016

I slutet av augusti bjöd Per Olsson Fridh,
statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke, in representanter från Sveriges nationella
minoriteter till Kulturdepartementet för ett så kallat
samråd inför regeringens kommande proposition om
kulturarvsfrågor.
För regeringen är det angeläget att ta tillvara på den kompetens och kunskap
som de nationella minoriteternas organisationer besitter, inte minst inom
kulturarvsområdet. Kulturarvspolitiken är ett viktigt politikområde för
regeringen

- Det är i den här politiken som vi berättar våra historier. Berättelserna väver
vi ihop med föremål , platser och bakgrunder för att kunna tala om vilken
relation vår historia har med vår nutid - och därmed också med vår framtid,
sa Per Olsson Fridh och fortsatte:

- Utan att sudda ut skillnader och gränser så måste vi ha en kulturarvspolitik
som kan lyfta fram olikheter och bygga broar. Vi vill forma en
kulturarvspolitik som kan visa att Sverige är ett land som består av alla oss
som bor här, oavsett vilka språk vi talar och vilka berättelser vi bär med oss.

Frågeställningarna som låg till grund för samtalet var: Hur ser ni på
utvecklingen på kulturarvsområdet? Börjar kulturarvsfrågor bli en
angelägenhet för fler? Hur tycker ni att staten ska utforma sin politik på
kulturarvsområdet?

Mötet mellan organisationerna och statssekreterare Per Olsson Fridh är ett
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led i arbetet att samla in tankar och åsikter om hur de nationella
minoriteterna ser på kulturarvsfrågor och statens insatser på området.

De nationella minoriteterna i Sverige är samer, judar, romer, sverigefinnar
och tornedalingar.



Artikel från Kulturdepartementet

Diskussion om museers roll i
samhället
Publicerad 23 augusti 2016 Uppdaterad 23 augusti 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besökte Historiska museet i Stockholm den 18 augusti.
Syftet med besöket var att hämta in kunskap om och
diskutera museers roll i samhället, som ett led i arbetet
med den kommande kulturarvspropositionen.
Maria Jansén, överintendent vid myndigheten Statens historiska museer och
museichef för Historiska museet inledde med att berätta om den strategiska
förändringsplan som Statens historiska museer har arbetat fram, som bland
annat berör hur museer kan göra för att ta en mer aktiv roll i samhället.

Hur den förändringen märks rent praktiskt i utställningarna kunde
museipedagogen Anna Westerberg Davidson visa och berätta om under en
kort rundvandring innan det var dags för ett rundabordssamtal på temat
"kulturarvets betydelse i samhället".

En viktig fråga som diskuterades var vikten av att våga, inte minst vad gäller
hur historia och kulturarv används. Kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke uppmanade särskilt museerna att delta mer aktivt i det offentliga
samtalet.

– Museerna har en viktig roll att spela när det gäller vår gemensamma
historia, kulturarv och demokratiutveckling. Utifrån era roller och kunskaper
- våga ta debatten! Vi i vår tur ska se till att skapa strukturer som ger
förutsättningar för modiga institutioner och organisationer, sa Alice Bah
Kuhnke.

Förutom representanter från myndigheten Statens historiska museer
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(SHMM) deltog även Niklas Cserhalmi från Arbetets museum i Norrköping
och Christer Falk från Stockholms Länsmuseum, samt Dilsa Demirbag-Sten,
verksamhetsansvarig vid Berättarministeriet.



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen stärker uppföljningen
av demokratin
Publicerad 17 augusti 2016 Uppdaterad 17 augusti 2016

En rapport från SOM-institutet om hur demokratin
utvecklas mellan valen visar att befolkningens intresse
för politik ligger på en hög nivå.
Av den vuxna befolkningen är 63 procent mycket eller ganska intresserade
av politik. År 2014 och 2015 uppvisar de högsta nivåerna av politiskt
intresse sedan mätningarna påbörjades 1986. Under år 2015 diskuterade 37
procent av befolkningen politik minst en gång i veckan. Det är den högsta
nivån sedan mitten av 1990-talet.

Rapporten Svenska demokratitrender, som tagits fram av forskarna Sofia
Arkhede och Henrik Ekengren Oscarsson vid Göteborgs universitet,
redovisar bland annat hur svenska folkets förtroende för demokratin och
dess institutioner ser ut, hur nöjd befolkningen är med demokratins sätt att
fungera, synen på möjligheterna att påverka demokratiska beslut, graden av
politiskt intresse och medlemskap i partier och ideella föreningar.

Viktigt kunskapsunderlag

De allra flesta i befolkningen är nöjda med hur demokratin fungerar i
Sverige, men andelen som är mycket eller ganska nöjda minskade relativt
tydligt mellan 2014 och 2015 från 77 till 69 procent. Det är den lägsta nivån
sedan 2005.

- Tidigare har vi haft valdeltagandet som ett tydligt mått på tillståndet i
demokratin. Genom den här rapporten får vi även grepp om vad som händer
bland medborgarna mellan valen och om förtroendet för demokratins
institutioner ökar eller minskar, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare på
Kulturdepartementet och fortsätter:
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- Den här nya uppföljningen av hur demokratin utvecklas ger oss politiker ett
betydligt bättre beslutsunderlag än vad vi haft tidigare.

Han får medhåll av Daniel Wohlgemuth, ämnessakkunnig i demokratifrågor
på Kulturdepartementet, som understryker vikten av ett bra
kunskapsunderlag för att följa hur demokratin mellan valen utvecklar sig.

- Det är viktigt att inte enbart ta hänsyn till kortsiktiga förändringar från år
till år när slutsatser ska dras. Ett bra kunskapsunderlag, som detta ger oss
möjlighet att överblicka flera decennier, säger Daniel Wohlgemuth.

Minskat förtroende för politiska institutioner

Rapporten visar att befolkningens förtroende för politiska institutioner som
regering, riksdag och kommunfullmäktige har minskat mellan 2014 och
2015.

Andelen i befolkningen som har ett mycket eller ganska stort förtroende för
riksdagen har minskat från 40 procent till 28 procent. Samtidigt har
förtroendet för regeringen minskat från 47 procent till 32 procent och
förtroendet för kommunstyrelserna från 27 till 20 procent. Förtroendet för
riksdag och regering har legat på en högre nivå under perioden 2009 till
2014. I mätningen år 2015 har förtroendet sjunkit till en nivå som motsvarar
den som gällde före 2009.

En regelbunden uppföljning av hur den svenska demokratin mellan valen
utvecklas har tidigare saknats. Därför gav regeringen SOM-institutet vid
Göteborgs universitet ett uppdrag att redovisa ett antal indikatorer som
sammantaget ger en bild av demokratin. Genom att använda SOM-institutets
unika tidsserier kan forskarna i flera fall visa hur den årliga utvecklingen ser
ut under en 30–årig tidsperiod mellan åren 1986 och 2015. Resultatet är
rapporten Svenska demokratitrender och den redovisades för regeringen i
slutet av maj.



Artikel från Finansdepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Program Pride 2016
Publicerad 26 juli 2016 Uppdaterad 26 juli 2016

Regeringskansliet deltar i Stockholm Pride med en
monter i Pride Park den 27-30 juli. I montern kan
festivaldeltagarna diskutera regeringens hbtq-politik,
ställa frågor om Regeringskansliet som arbetsgivare
samt träffa statsråd och de strategiska myndigheter som
arbetar med hbtq-frågor.

Onsdagen 27 juli

17.00-18.00 Diskutera regeringens politik i hbtq-frågor med Åsa Regnér,
barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

17.00–19.30 Vad gör Folkhälsomyndigheten för att hbtq-personer ska ha lika
förutsättningar och möjligheter för att uppnå en god hälsa?

19.30–22.00 Prata med Diskrimineringsombudsmannen om hur de arbetar
med att främja allas lika rättigheter och möjligheter.

Torsdagen 28 juli

15.00 Samtala om hbtq-frågor Per Bolund, finansmarknads- och
konsumentminister samt biträdande finansminister.

16.00 Diskutera hbtq-frågor med Helene Hellmark Knutsson, minister för
högre utbildning och forskning.

16.30–19.00 Vad gör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
kring hbtq och normer?
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18.00 Samtala om hbtq-frågor med Ylva Johansson, arbetsmarknads- och
etableringsminister.

Fredagen 29 juli

14.00–17.00 Vad gör Socialstyrelsen för en mer jämlik vård?

Lördagen 30 juli

14.00–17.00 Prata med Kulturrådet om kulturens möjligheter att synliggöra
och utmana begränsande normer.

Träffa statsminister Stefan Löfven i Regeringskansliets monter.

17.30 Diskutera regeringens politik i hbtq-frågor med Alice Bah Kuhnke,
kultur- och demokratiminister.



Artikel från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen på Pride 2016
Publicerad 25 juli 2016 Uppdaterad 26 juli 2016

För tolfte gången deltar Regeringskansliet i Stockholm
Pride. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för
hbtq-personer är en viktig fråga för regeringen, och ett
sätt att sprida kunskap om regeringens strategi är att
medverka i Pride.
– Pride handlar om friheten att få vara precis den man är. Hbtq-personers
mänskliga rättigheter står i fokus och manifesteras under Prideveckan, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Festivaldeltagarna har möjlighet att träffa flera statsråd samt funktionärer i
Regeringskansliets tält i Pride park. Syftet är att berätta om regeringens
politik när det gäller hbtq-personer, och att informera om Regeringskansliet
som arbetsgivare.

– Regeringen har i veckan presenterat att transpersoner ska inkluderas i
lagen om hets mot folkgrupp. Det är ett viktigt steg för ett samhälle där hbtq-
personer kan leva sina liv, fria! Men arbetet måste konstant ta nya steg,
mycket återstår! Det är regeringens viktigaste budskap, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet

Ny strategi för Sveriges
humanitära bistånd
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

Regeringen har gett Sida i uppdrag att ta fram underlag
till en ny strategi för det humanitära biståndet. Det var
en av nyheterna som presenterades under regeringens
pressträff i dag.
Det humanitära biståndet avser akuta insatser, som att rädda liv, lindra nöd
och att upprätthålla mänsklig värdighet hos människor som drabbats av
konflikt.

– Behoven av humanitära insatser har fördubblats sedan 2011, som en följd
av bland annat krig och konflikter i Syrien, Somalia och Afghanistan, sade
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Pressmeddelande: Regeringen tar första steget mot ny humanitär strategi

Färre ansöker om asyl

Under pressträffen med regeringen redovisade också justitie- och migrations‐
minister Morgan Johansson de senaste migrationssiffrorna. Till och med juni
har drygt 16 000 asylsökande kommit till Sverige, vilket är nästan en
halvering jämfört med samma period i fjol. Antalet ensamkommande barn
var under sex månader 70 procent lägre jämfört med föregående års första
halvår.

Inom EU/EES tog Sverige emot drygt 2 procent av totala antalet asylsökande
i EU, mot omkring 12 procent under 2015.
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Amerikansk inresekontroll på Arlanda

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg berättade att regeringen
beslutat att inresekontrollen till USA ska ske redan på Arlanda. Det innebär
att amerikansk gräns-, tull- och säkerhetskontroll görs redan på Arlanda
istället för vid ankomst till USA. En särskild utredare får i uppdrag att föreslå
hur amerikansk inresekontroll, så kallad preclearance, ska genomföras i
svensk rätt.

– Fler direktlinjer till från Arlanda till USA i kombination med amerikansk
inresekontroll gör Arlanda till den viktigaste flygplatsen i norra Europa. Ett
starkt Arlanda leder till både företagsinvesteringar och fler jobb, sade Mikael
Damberg.

Pressmeddelande: Regeringen utreder preclearance - amerikansk
inresekontroll på Arlanda

Proposition om vildsvin och viltskador

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht redogjorde för att ett tillägg i jaktlagen.
Propositionen Vildsvin och viltskador föreslår att regeringen, eller den
myndighet som regeringen utser, ska kunna föreskriva förbud mot att ge
foder till vilda djur som inte hålls inhägnade. En anledning till förslaget är att
en riklig utfodring kan bidra till växande viltpopulationer. År 2015 var
antalet trafikolyckor med vildsvin fler än 4 200.

Pressmeddelande: Proposition om vildsvin och viltskador överlämnas till
riksdagen

Fler aktörer på radiomarknaden

För att stärka den kommersiella radions roll och öka mångfalden på
radiomarknaden föreslår regeringen att radio- och tv-lagen ändras.
Myndigheten för press, radio och tv ska kunna medge större
sändningsområden och skapa bättre förutsättningar för mångfald på
radiomarknaden.

– Fler röster bidrar till mångfalden och vi vill öka den kommersiella radions
möjligheter att vara med och konkurrera på radiomarknaden, sade kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.



Pressmeddelande: Alice Bah Kuhnke vill öppna radiomarknaden för fler
aktörer och större sändningsområden

Uppdrag för ökad export av maritima produkter och
tjänster

Det svenska utbudet av varor och tjänster inom den maritima sektorn ska
kartläggas. Uppdraget, som ligger inom ramen för den maritima strategi som
lanserade för cirka ett år sedan, går till Business Sweden, berättade
infrastrukturminister Anna Johansson. I arbetet ingår också att identifiera
marknader där både befintliga och nya svenska företag kan utöka sin export.

Pressmeddelande: Svensk maritim innovation på export

 



Artikel från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern på
Almedalen
Publicerad 05 juli 2016 Uppdaterad 05 juli 2016

Den 5 – 8 juli deltar Alice Bah Kuhnke i flera seminarier
och evenemang under Almedalsveckan i Visby.
Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur,
medier, demokrati, mänskliga rättigheter nationellt, de
nationella minoriteterna och det samiska folkets språk
och kultur. Departementet ansvarar också för arbetet
mot diskriminering samt för frågor som rör det civila
samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar)

Tisdag 5 juli
19.00 – 20.00 Närvarar vid statsministerns tal.
Plats: Almedalen

Onsdag 6 juli
10.00 – 10.30 Talar vid seminariet "Hur öppnar vi upp samhället för 35 000
ensamkommande unga?". Arrangeras av Hela Människan, Studieförbundet
Bilda och Göteborgs räddningsmission.
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

13.00 – 14.00 Talar vid seminariet "Sveriges demokratiska historia",
arrangerat av Arbetsmuseum och ArbetSam.
Plats: Tält H628, Visby hamn

14.30 – 15.00 Möte med projektet "Talang finns överallt" tillsammans med
projektledare och asylsökande ungdomar. Arrangeras av Konstfack,
Teknikföretagen och Svensk Form.
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Plats: Science Park Gotland, Kaserngatan 1

Torsdag 7 juli
8.45 – 9.00 Deltar i modererat samtal på temat "Social hållbarhet – hur får vi
det att hända på riktigt?" tillsammans med miljöminister Karolina Skog.
Arrangör: Statens konstråd och Älvstranden utveckling.
Plats: Strandgatan 16A

10.30 – 12.00 Talar vid Sveriges radios seminariet "Who will take the
political resposibility to protect free speech?"
Plats: Wisby Strand, Donnersgatan 2

14.30 – 15.30 Deltar vid Riksantikvarieämbetets och Svenska Unescorådets
evenemang "Kulturarvs under attack". Deltar gör också Unescos
generaldirektör Irina Bokova, generaldirektören för Sida, Charlotte Petri
Gornitzka, och riksantikvarien Lars Amréus.
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

Fredagen 8 juli
13.30 – 14.00 Intervjuas på Expressens scen.
Plats: Donners plats

19.00 – 20.00 Närvarar vid Isabella Lövins tal.
Plats: Almedalen

 



Artikel från Kulturdepartementet

På besök i Lärbro kyrka för att lära
mer om det kyrkliga kulturarvet
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 01 juli 2016

Tisdagen den 28 juni besökte kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke Lärbro kyrka på
Gotland.
Lärbro kyrka är en medeltidskyrka som håller på att restaureras med stöd av
den kyrkoantikvariska ersättningen. Både utvändiga och invändiga åtgärder
utförs på kyrkan, bland annat arbeten med kyrkans fasader. Hantverkare och
konservatorer fanns med på plats och kunde berätta om det pågående
arbetet.

Efter en rundvandring såväl inne i kyrkan som utanför samtalade ministern
med representanter från Svenska kyrkan och Riksantikvarieämbetet om
frågor kopplade till den kyrkoantikvariska ersättningen och det kyrkliga
kulturarvet. Bland annat diskuterades vad som krävs för att det kyrkliga
kulturarvet ska bli tillgängligt och relevant för fler och hur det kyrkliga
kulturarvet bidrar till ett inkluderande samhälle.

Ministerns besök i Lärbro kyrka är ett led i arbetet med den planerade
kulturarvspolitiska propositionen. Syftet med besöket var att lyssna till och ta
del av kunskap från representanter från Svenska kyrkan och
Riksantikvarieämbetet gällande den kyrkoantikvariska ersättningen och det
kyrkliga kulturarvet.

Den kyrkoantikvariska ersättningen uppgår till 460 miljoner kronor per år.
Svenska kyrkan erhåller ersättningen från staten för kulturhistoriskt
motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga
kulturminnena. Ersättningen fördelas av Svenska kyrkan. På nationell nivå
fördelas ersättningen mellan stiften, som i sin tur beslutar om fördelningen
inom sina respektive områden. I arbetet med ersättningen samråder och
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samarbetar Svenska kyrkan med Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.



Artikel från Kulturdepartementet

Sakråd om kulturarvsfrågor med
civila samhället
Publicerad 29 juni 2016 Uppdaterad 29 juni 2016

Onsdagen den 8 juni mötte Per Olsson-Fridh,
statssekreteraren hos kultur- och demokratiministern
Alice Bah Kuhnke, representanter från ett tjugotal
organisationer från det civila samhället på
Kulturdepartementet i ett så kallat sakråd.
Under sakrådet diskuterades bland annat hur organisationerna ser på
utvecklingen inom kulturarvsområdet under senare år och om kulturarvet på
väg att bli en angelägenhet för alla. Dessutom tillfrågades deltagarna om hur
de anser att statens insatser på kulturarvsområdet bör utformas för att stödja
en önskvärd utveckling.

En viktig fråga som diskuterades var fördomar och motsättningar i samhället
samt misstron mot etablerade samhällsinstitutioner och medier inom vissa
grupper. Vad regeringen bör tänka på när kulturarvspolitiken utformas för att
kunna bidra till att överbrygga motsättningar diskuterades också.

För regeringen är det viktigt att samla in tankar och åsikter om hur
organisationer från det civila samhället ser på kulturarvsfrågor och statens
insatser på området. Mötet mellan organisationerna och statssekreterare Per
Olsson-Fridh är ett led i det arbetet.

Sakrådet om kulturarvsfrågor med representanter från civila samhället
kommer följas upp med ytterligare ett möte under hösten.

Sakråd är en modell som Regeringskansliet tagit fram för att fokusera en
sakfråga och fördjupa samtalen med civilsamhällets företrädare.
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Artikel från Kulturdepartementet

Samtal om digitalisering på
Kungliga biblioteket
Publicerad 28 juni 2016 Uppdaterad 28 juni 2016

Onsdagen den 15 juni besökte kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Kungliga
biblioteket (KB) i Stockholm för att diskutera
digitalisering av vårt gemensamma kulturarv.
Efter en rundvandring med riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg var det dags
att diskutera digitaliseringens utmaningar och möjligheter i ett
kulturarvsperspektiv.

Hur digitaliseringen kan bidra till att bevara, använda och utveckla vårt
gemensamma kulturarv, var några av frågeställningarna som låg till grund för
samtalet. Dessutom diskuterades hur den digitala agendan för en ny
kulturarvspolitik skulle kunna se ut.

Peter Krantz, CIO (Chief Information Officer) vid Kungliga biblioteket
visade några praktiska exempel på vilken betydelse öppna kulturarvsdata har
för kulturen och forskningen. 
Två aktuella exempel är KB:s nya databas suecia.kb.se med samtliga bilder
ur det stora 1600-talsverket Suecia antiqua et hodierna, samt digitaliseringen
av samtliga SOU:er (Statens offentliga utredningar).

Deltog i samtalet gjorde även Rolf Källman, verksamhetsledare vid Digisam,
mediestrategen Brit Stakston samt juristen David Mothander från Google.
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Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke öppnade
konferens om muséer i tider av
migration och rörlighet
Publicerad 27 juni 2016 Uppdaterad 28 juni 2016

Den 25 till 26 maj 2016 arrangerade Malmö stad och
Malmö högskola en vetenskaplig internationell
konferens om muséer i en tid av migration, förändring
och rörlighet: Museums in Times of Migrations and
Mobility: Processes of Representation, Collaboration,
Inclusion and Social Change.
Vid konferensen inledningstalade kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke och svarade på frågor från publiken.

I sitt tal betonade Alice Bah Kuhnke Malmös särskilda roll som Sveriges
ingång till resten av världen och dess karaktär som en ung och levande stad,
men också hur Malmö under hösten 2015 kraftsamlade för att välkomna alla
de människor som kom genom Malmö på sin väg från krig och oro i andra
länder. Hon talade även om vikten av att skapa en oberoende institution,
som lyfter migrationsfrågans alla olika aspekter, inte minst att erkänna
migration som en viktig del av den svenska historien och kulturarvet.

Regeringen har gett stöd till Malmö stad för att undersöka förutsättningarna
för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum, med placering i Malmö.
Den forskning som presenterades på konferensen blir en viktig del i
förstudien.

Konferensen lockade cirka 200 deltagare från Sverige och internationellt.
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Artikel från Kulturdepartementet

Var tredje författare eller konstnär
har någon gång blivit utsatt för hot,
våld, trakasserier, stöld eller
skadegörelse
Publicerad 23 juni 2016 Uppdaterad 23 juni 2016

Torsdagen den 2 juni träffade kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke flera organisationer
och representanter för att diskutera hot och hat som
riktar sig mot kulturskapare. Kulturskapare är, likaväl
som journalister och förtroendevalda, en utsatt grupp
som deltar i det offentliga samtalet.
Färska siffror från Myndigheten för kulturanalys visar att var tredje
författare eller konstnär någon gång blivit utsatta för hot, våld, trakasserier,
stöld eller skadegörelse. Och var sjätte har utsatts under det senaste året.

Majoriteten utsätts aldrig, ytterligare andra utsätts vid enstaka tillfällen. Men
en grupp, tio till trettio procent av de utsatta, är så utsatt att det sannolikt är
en del av deras vardag.

”…och detta kan vi inte vänta med”

Regeringen har dragit igång arbetet med att ta fram en handlingsplan för att
värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. Flera organisationer som
verkar för kulturskapare ser problematiken och flera arbetar aktivt kring
dessa frågor, därför bjöd kultur- och demokratiministern in dem till ett
rundabordssamtal.

– Det finns underlag och vi behöver samtala kring dessa frågor, men vi
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behöver också skrida till handling – och detta kan vi inte vänta med. Vi
behöver både generella och specifika insatser men för att kunna utforma
sådana behöver vi också veta vad som skiljer de olika utsatta grupperna åt.
Det som vi ska prata om i dag tar vi med oss in i arbetet med
handlingsplanen, sa Alice Bah Kuhnke.

De som samlades kring rundabordssamtalet kom från Myndigheten för
kulturanalys, Konstnärsnämnden, Konstnärernas riksorganisation
(KRO/KIF), Teaterförbundet, Svenska PEN, Sveriges författarförbund,
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS),
Dramatikerförbundet och Transit kulturinkubator.

Olika yrkesgrupper utsätts olika

Hot och trakasserier är mest vanligt och sker lika ofta via nätet som andra
kanaler, men olika yrkesgrupper utsätts olika. Hot och trakasserier drabbar
fler författare än konstnärer, medan främst konstnärer utsätts för
skadegörelse och stöld av verk. Våld drabbar författare och konstnärer i lika
stor utsträckning och är minst vanligt. Bland författarna finns ett tydligt
samband mellan samhällskritisk ambition och utsatthet för hot.

Diskussionerna på mötet kom bland annat att handla om hur viktigt det är att
bättre tillämpa befintlig lag och se till att de som utsätts får ordentligt stöd.

Hot kan leda till självcensur

Annat som fick utrymme under diskussionerna var hat och hot på nätet som
ett hot mot yttrandefriheten. Dessa hot kan vara svåra att komma åt då
förövaren enklare kan vara okänd. Det finns också en risk att detta leder till
att kulturinstitutioner och arrangörer väljer bort viss konst, på grund av
rädsla för hot och hat.

Även om det inte förekommer direkta hot riskerar utsattheten att leda till
självcensur. Vissa kulturskapare, fjorton procent av de som är oroliga har
lämnat ett uppdrag eller ämnesområde på grund av detta och mer än hälften
av dem menar att deras konstnärliga frihet har minskat. Många uppger dock
att de samtidigt stärkts i sitt engagemang och sin vilja att uttrycka sig
konstnärligt, enligt rapporten från Myndigheten för kulturanalys.



Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Rådet antog slutsatser om lika
möjligheter för hbti-personer
Publicerad 17 juni 2016 Uppdaterad 17 juni 2016

Rådet för sysselsättning och socialpolitik antog för
första gången slutsatser om lika möjligheter för hbt-
personer i EU. Arbetsmarknadsministrarna fick rapport
om läget för utstationeringsdirektivet och
hälsoministrarna antog slutsatser om
antibiotikaresistens.
Sverige ser rådsslutsatserna om hbt-personer som ett steg framåt i arbetet
med att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning och
könsidentitet. Samtidigt hade Sverige velat se en högre ambitionsnivå och
förklarade detta i ett uttalande som fick starkt stöd av flera EU-länder.

Sverige positivt till ändringar i utstationeringsdirektivet

Kommissionen avser att återkomma före sommaruppehållet om förslaget till
ändringar i utstationeringsdirektivet. Utstationeringsdirektivet innehåller
regler för personer som utstationeras av sin arbetsgivare till ett annat land,
för att arbeta där under en begränsad tid.

För en kort tid sedan fick kommissionen ett så kallat gult kort för förslaget
vilket innebär att de måste ompröva det. Anledningen är att en tredjedel av
EU-länderna anser att förslaget strider mot den så kallade
subsidiaritetsprincipen.

Regeringen är positiv till förslaget och har tillsammans med flera andra
länder drivit på för att få till stånd en ändring av utstationeringsdirektivet.
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- Jag välkomnar kommissionens ansats att skapa mer likabehandling mellan
utstationerade och inhemska arbetstagare med respekt för den fria
rörligheten av tjänster, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på
mötet.

Europeiska terminen 2016

Sverige välkomnade att sysselsättning och sociala frågor fått ökad vikt i den
europeiska planeringsterminen för 2016. Rådet godkände kommissionens
landspecifika rekommendationer för 2016 inför Europeiska rådets möte 28-
29 juni.

Rådet antog slutsatser om antibiotikaresistens

Sverige har under lång tid varit pådrivande i arbetet med att bekämpa
antibiotikaresistens. Rådet antog slutsatser som uppmanar medlemsländerna
att ta fram nationella handlingsplaner.

- Jag välkomnar det nederländska ordförandeskapets initiativ och stöder
rådets slutsatser om antimikrobiell resistens, sade folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström på mötet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström representerade Sverige vid mötet.



Artikel från Kulturdepartementet

Invigning av trädgårdarna på
Astrid Lindgrens Näs
Publicerad 16 juni 2016 Uppdaterad 04 juli 2016

Den 11 juni invigde kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke det tredje och sista kapitlet i trädgårdarna
på Astrid Lindgrens Näs.
 Samma dag öppnade även sommarutställningen "Kabysser och Komfusenbo
- rum för ensamhet och fantasi".

- I Sverige finns en mångfald av kulturmiljöer som stimulerar
samhällsdiskussionen om vilket Sverige vi vill ha och lämna över till
kommande generationer. Verksamheter likt denna på Näs, är därför en viktig
del i samhällsbygget för ett Sverige som håller ihop, sa Alice Bah Kuhnke i
sitt invigningstal.

Efter invigningen gjorde ministern en rundvandring både i trädgårdarna och i
den nya utställningen.
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Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Förebygga radikalisering bland
unga
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Förebygga och bekämpa radikalisering som leder till
våldsbejakande extremism bland ungdomar. Det var
genomgående temat på rådsmötet den 30-31 maj.
Rådet diskuterade även modernisering av direktivet om
audiovisuella medietjänster och bättre styrning inom
idrotten vid stora idrottsevenemang.
Sverige och övriga EU-länder antog enhälligt slutsatser om behovet av att
förebygga och motverka marginalisering och våldsbejakande radikalisering
bland ungdomar. Frågan är aktuell mot bakgrund av den senaste tidens
terroristattentat i Bryssel, Paris och Köpenhamn.

Det är viktigt med samverkan mellan myndigheter och organisationer för att
på ett tidigt stadium identifiera personer som är i riskzonen att dras till
våldsbejakande extremistiska miljöer. Det är också viktigt att stödja personer
som är aktiva inom sådana miljöer att hoppa av samt för att motverka att
våldsbejakande extremistiska miljöer uppkommer, etablerar eller breder ut
sig, anser Sverige.

Bättre koppling mellan utbildning och arbetsmarknad

I en policydebatt diskuterades en modernisering av den högre utbildningen.
Diskussionen kretsade kring kopplingen till arbetsmarknaden.
Medlemsländerna prioriterar bland annat vikten av prognoser för framtida
behov på arbetsmarknaden och lärosätens samverkan med företag.

AV-direktivet ska uppdateras
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Kommissionens nya förslag om en modernisering av det så kallade AV-
direktivet var huvudfrågan på den kulturpolitiska delen av mötet.

- De traditionella medieföretagen står just nu inför stora utmaningar. Därför
att det bra att direktivet uppdateras. Förändringar i direktivet behöver
balansera olika intressen, men utgångspunkten måste vara ett starkt förslag
för yttrande- och informationsfrihet, sade statssekreterare Per Olsson Fridh
på mötet.

Bättre styrning av idrotten

Mötet avslutades med idrottsfrågor. I fokus stod en policydebatt om
förbättrad styrning av idrotten. Diskussionen handlade om förstärkt
integritet, transparens och god styrning i samband med större
idrottsevenemang.

Statssekreterarna Roger Mörtvik, Per Olsson Fridh och Agneta Karlsson
representerade Sverige vid mötet.



Artikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Rådsmöte om ungdom, utbildning,
kultur, audiovisuellt och idrott
Publicerad 25 maj 2016 Uppdaterad 25 maj 2016

På dagordningen för mötet i Bryssel den 30-31 maj står
bland annat ungdomssektorns roll för att förebygga och
bekämpa radikalisering. En annan fråga handlar om
gränsöverskridande audiovisuella medietjänster.
Sverige representeras av statssekreterarna Roger
Mörtvik Per Olsson Fridh och Agneta Karlsson.
Rådsmötet inleds med en diskussion om ungdomssektorns roll i arbetet med
att förebygga och bekämpa radikalisering som leder till våldsbejakande
extremism bland ungdomar. Den senaste tidens terroristattentat i Bryssel,
Paris och Köpenhamn har visat behovet av detta . Sverige förväntas ställa sig
bakom de slutsatser som rådet ska anta.

Mediekompetens och kritiskt tänkande för unga

På utbildningsdelen av mötet diskuteras betydelsen av mediekompetens i
dagens samhälle. Det blir allt viktigare för barn och unga att utveckla
egenskaper för att hitta, analysera och värdera innehållet i medier.
Egenskaper som också är relaterade till kritiskt tänkande i relation till medier
och källkritik. Regeringen förväntas ställa sig bakom slutsatser som rådet ska
anta.

Utöver det ska rådet diskutera en modernisering av den högre utbildningen i
Europa.

Policydebatt om audiovisuella medietjänster
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AV-direktivet, det vill säga direktivet om audiovisuella tjänster ska
moderniseras. Mot bakgrund av det ska rådet diskutera en ökad rörlighet för
europeiskt audiovisuellt innehåll över nationsgränserna. AV-direktivet syftar
till att skapa en europeisk marknad för tv och beställ-tv-tjänster. Det
innehåller bland annat regler för gränsöverskridande audiovisuella tjänster
och minimiregler för reklam.

Förbättrad styrning inom idrotten

En policydebatt ska föras på temat förbättra styrningen inom idrotten.
Diskussionen kommer bland annat kretsa kring integritetsutmaningar som
idrotten möter och vad EU kan göra gemensamt på området. Regeringen
förväntas framhålla idrottsrörelsens självständighet som en demokratisk
folkrörelse och att idrottspolitiken främst är en nationell angelägenhet.



Artikel från Kulturdepartementet

Ett hot mot den konstnärliga
friheten är ett hot mot demokratin.
Publicerad 25 maj 2016 Uppdaterad 25 maj 2016

FN har utsett den 21 maj till Världsdagen för kulturell
mångfald, dialog och utveckling. Dagen till ära
arrangerade Svenska Unescorådet, Kulturrådet,
Riksteatern och Historiska museet en dag i den
konstnärliga frihetens tecken. Under dagen
diskuterades också den utsatthet för hot och hat som
många konstnärer tvingas uppleva.
Inger Davidsson, ordförande i svenska Unescorådet hälsade alla välkomna
att fira den internationella mångfaldsdagen i Historiska museets lokaler
denna vackra försommardag. Hon presenterade dagens innehåll som skulle
komma att handla om bland annat vad den konstnärliga friheten betyder för
olika kulturyttringar, vilka utmaningar som finns, om konsten som opposition
här hemma och utanför våra gränser och inom dessa ramar kom också hot
och hat att diskuteras.

Kulturens förutsättningar att verka fritt

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkade under dagen
och i sitt inledningstal sa hon:

– Den största utmaningen för kulturens villkor i världen är dess
förutsättningar att verka fritt! Det finns inget viktigare uppdrag för mig, som
kultur- och demokratiminister än att – ett, främja den konstnärliga friheten
och – två, försvara den konstnärliga friheten.

Ministern berättade att hon, för några veckor sedan, deltagit vid nordiskt
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kulturministermöte under World Press Freedom Day i Helsingfors. Där
diskuterades konkreta hinder för den kulturella friheten, som till exempel
hot, hat och censur.

– Kopplingen mellan kulturpolitikens utmaningar och pressfrihet och
journalisters utsatthet är tydlig. Precis som journalister är också konstnärer
förändringsaktörer och tyvärr också en alltmer utsatt grupp, fortsatte
ministern.

Var tredje har någon gång utsatts

Under ett efterföljande samtal mellan Alice Bah Kuhnke och
musikjournalisten Ametist Azordegan diskuterades utsattheten för
kulturskapare.

Enligt rapporten "Hotad kultur?" från Myndigheten för kulturanalys, så har
var tredje författare eller konstnär någon gång blivit utsatta för hot, våld,
trakasserier, stöld eller skadegörelse. Och var sjätte har utsatts under det
senaste året.

Alice Bah Kuhnke menade att det är helt oacceptabelt och berättade om
regeringens arbete med att ta fram en handlingsplan för att värna det
demokratiska samtalet mot hot och hat. Kulturskapare är en av tre
nyckelaktörer i det offentliga samtalet som är särskilt utsatta för hot och hat.

– Det är kulturskapare, journalister och politiker. Det är tre grupper som
utsätts för hot och som samtidigt bär samhällsbärande demokratiska
uppgifter. Här har vi mycket att göra och för att ta fram underlag samarbetar
vi med bland annat konstnärsgrupper för att få fram deras berättelser och
fakta från deras medlemmar, sa Bah Kuhnke.

Ministern förklarade att arbetet handlar om att utbilda och sprida kunskap
bland ungdomar, men också att titta på hur nätet fungerar och behovet av att
se över lagstiftningen.

Kämpar för kvinnors rättigheter

En av dessa konstnärer som blivit utsatt är Deeyah Khan som också deltog
under mångfaldsdagen. Hon är musik- och filmproducent, men också en
frispråkig kämpe för mänskliga rättigheter och i synnerhet kvinnors
rättigheter.



Hon växte upp med sin familj i Norge. Som kvinna och muslim fick hon ta
emot hot, hat och trakasserier för sitt konstnärliga arbete. Det fanns de som
ansåg att hon som kvinna inte skulle ägna sig åt sådant. Hon berättade om
hur hon till slut blev tvungen att lämna Norge för att istället bosätta sig och
fortsätta sitt arbete i England.

Förutom hennes musik har hon även nått stora framgångar som
filmproducent. Hennes debutfilm "Banaz: A love story" vann bland annat en
Emmy 2013 och efter detta har hon gjort flera prisvinnande filmer, bland
annat dokumentärfilmen "Jihad".



Artikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke talade vid
Museernas vårmöte
Publicerad 27 april 2016 Uppdaterad 27 april 2016

Den 19 april invigningstalade kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid Museernas
vårmöte. Temat för årets konferens var "Med mod och
makt" med fokus på hur museerna kan utmana sina
traditionella roller och ta plats i den pågående
samhällsdebatten.
I sitt tal berättade ministern bland annat om arbetet med att ta fram
kulturarvspropositionen.

- Det är verkligen dags att en kulturarvsproposition blir en diskussion, ett
ämne också för Sveriges riksdag, sa Alice Bah Kuhnke.

Den tre dagar långa konferensen som ägde rum i Linköping och Norrköping
samlade mer än 500 deltagare och arrangerades av Riksförbundet Sveriges
museer.

Tekniska museet blev Årets museum

Kultur- och demokratiministern delade även ut museibranschens pris Årets
museum, som i år delades ut för tjugonde gången. Bakom utmärkelsen står
Riksförbundet Sveriges museer tillsammans med Svenska ICOM
(International Council of Museums). Årets pris tilldelades Tekniska museet
för att de genom ett framgångsrikt förnyelsearbete och brukarorienterat
fokus har lyckats uppnå målsättningen att vara "alla små geniers
favoritställe", enligt motiveringen.

Seminarium om arbetet med en kulturarvspolitisk
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proposition

Under konferensens andra dag deltog representanter från
Kulturdepartementets enhet för kulturarv och livsmiljö i ett seminarium om
arbetet med att ta fram en kulturarvspolitisk proposition som följdes av en
öppen diskussion och frågestund.



Artikel från Kulturdepartementet

”Det är ytterst allvarligt när
journalister begränsas i sitt
uppdrag på grund av hot och hat.”
Publicerad 26 april 2016 Uppdaterad 26 april 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd
den 20 april in representanter från olika medieföretag
och branschorganisationer för att samtala kring hot och
hat som riktas mot journalister och redaktioner. Några
av de inbjudna var Sveriges Radios vd Cilla Benkö,
Hanna Stjärne, vd hos SVT, Jeanette Gustafsdotter, vd
hos Tidningsutgivarna och Journalistförbundets
ordförande Jonas Nordling.
Många upplever att situationen har under de senare åren blivit värre. Detta
vittnade deltagarna på mötet om. I Utgivarnas rapport ”Därför hotas medier
och medarbetare” från 2015, uppger två tredjedelar av de tillfrågade
mediecheferna att hotbilden mot redaktionerna har förstärkts under de
senaste fem åren.

En av tre journalister har utsatts

Enligt SOM-institutets J-panel från 2013 hade en tredjedel av journalisterna
utsatts för hot de senaste tolv månaderna. Enligt Journalistförbundets
enkätundersökning från 2014 uppger en fjärdedel att de i någon grad
undvikit att skriva om ämnen som en följd av olika slag av påtryckningar.

- Vi är många som upplever att samtalsklimatet har hårdnat och vissa
demokratibärande grupper i samhället är särskilt utsatta. Journalister är en av
dessa. Det är ytterst allvarligt när journalister begränsas i sitt uppdrag på
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grund av hot och hat. Det har inte funnits någon tydlig handlingsplan kring
hur vi ska kunna förebygga detta från politikens sida. Detta faktum har också
uppmärksammats internationellt, av bland annat UNESCO, som uppmanat
länder att ta fram nationella handlingsplaner, sa Alice Bah Kuhnke.

Regeringen kommer med handlingsplan

Regeringen kommer nu att ta fram en handlingsplan för att värna det
demokratiska samtalet mot hot och hat som ska presenteras under 2017.
Medieföretagen och representanter för journalistkåren är viktiga aktörer som
kultur- och demokratiministern lyssnar in i förarbetet med handlingsplanen.
 Handlingsplanen kommer att bestå av dels riktade åtgärder mot vissa utsatta
aktörer som spelar en central roll i det offentliga samtalet, men också av
breda förebyggande åtgärder för att minska utsattheten i det offentliga
rummet.

Många satsningar för att förebygga utsattheten hos journalister genomförs
redan idag. Till exempel har Journalistförbundet tagit fram riktlinjer för att
förebygga hot mot journalister som är vägledande för många redaktioner. Via
Arbetsmiljöverkets webbplats finns flera material som kan hjälpa till att
bland annat kartlägga riskerna för hot och våld. De stora redaktionerna har
nära samarbete med säkerhetsföretag och erbjuder också förebyggande
utbildningar för sina anställda, inte bara journalister utan även för till
exempel kundtjänstpersonal. Ett problem är att frilansjournalister och mindre
produktionsbolag faller mellan stolarna och har inte samma skydd som
anställda vid de större företagen.

Misstänkliggörande är ett hot mot demokratin

En svårighet i arbetet är gränsdragningar för vad som är hot och hat. Många
upplever ett ökat förakt som inte direkt är ett hot, men detta kan leda till
osäkerhet och att lusten att jobba försvinner. Med detta följer en uppenbar
risk att journalistiska jobb som borde genomföras inte blir av.

Ett annat problem som lyftes fram under samtalet var det misstänkliggörande
som många journalister och redaktioner märker av. För att bemöta denna
misstro kan ökad transparens vara viktigt. Exempelvis kan redaktioner
genom berättarsättet i sina reportage visa hur de jobbar.

Om en journalist blir utsatt för ett brott är det viktigt att anmäla detta till
polisen. Förutom att anmälan är en förutsättning för att kunna utreda brottet,



underlättas arbetet med att få en rättvisande bild av brottsligheten och
därmed ett minskat mörkertal.  Kontakten med polisen anses ha blivit bättre
men fortfarande upplevs brister i bemötande och ärendehantering.
Polismyndigheten har prioriterat frågan om brott som hotar grundläggande
fri- och rättigheter i ett av rikspolischefens strategiska initiativ.

Rundabordssamtalen fortsätter

I april träffade ministerns statssekreterare Per Olsson Fridh företrädare från
riksdagspartierna för att tala om hot och hat mot förtroendevalda. 
Ytterligare en grupp som kommer att bjudas in i juni är företrädare för
kulturskapare. Rundabordssamtalet kommer att handla om kulturskapares
utsatthet och vilka behov de inbjudna företrädarna ser framöver.



Artikel från Kulturdepartementet

Kraftsamling för ett Sverige som
håller ihop
Publicerad 13 april 2016 Uppdaterad 13 april 2016

I vårbudgeten för 2016 satsar regeringen på att värna
det öppna samhället och demokratin och på att
motverka polarisering, rasism och våldsbejakande
extremism. 31,5 miljoner kronor går till insatser under
2016 för ett Sverige som håller ihop. Detta föreslås i
regeringens vårbudget för 2016 efter överenskommelse
med Vänsterpartiet.
Utvecklingen riskerar i dag att gå mot ett mer splittrat samhälle. Det finns
grupper och organisationer i vårt land som gör vad de kan för att ställa olika
grupper i befolkningen mot varandra, och som betraktar människor med
bakgrund i andra länder som det huvudsakliga samhällsproblemet. Det är
också alltför vanligt att politiker, journalister och andra opinionsbildare
utsätts för hat och hot.

Därför kraftsamlar regeringen för ett Sverige som håller ihop – där en
mångfald åsikter och livsstilar kan mötas och berika varandra. Där
demokratiska samtal kan föras i ett öppet samhällsklimat och där respekten
för alla människors värde och arbetet mot rasism och diskriminering är
centralt. Sverige är och har länge varit ett öppet land, lyhört för kunskap,
kultur, livsstilar och innovationer från vår omvärld. I en tid när dessa
värderingar hotas är det viktigare än någonsin att försvara dem.

Ökat stöd till arbetet mot våldsbejakande extremism

Utvecklingen av våldsbejakande extremism och terrorism är allvarlig, och
människor känner en oro för terroristattentat och extremistiskt våld.
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Regeringen satsar därför ytterligare 18 miljoner kronor under 2016 på
arbetet mot våldsbejakande extremism. Åtta miljoner kronor går till insatser
som görs av kommuner tillsammans med det civila samhället. Tio miljoner
kronor går till det förebyggande arbetet i skolorna, enligt den s.k.
Kungälvsmodellen. Fokus för detta arbete är framför allt unga människor
som befinner sig i eller i närheten av våldsbejakande extremistiska miljöer.

Alla ska kunna delta i det demokratiska samtalet

Polariseringen riskerar att ge ett hårdare samtalsklimat. När människor tystas
eller tystnar på grund av hot och hat är det ett hot mot demokratin. Det finns
ett stort behov av att värna det demokratiska samtalet, så att alla kan delta
utan oro eller rädsla. Regeringen planerar därför en handlingsplan för att
förebygga hot mot det demokratiska samtalet. Förarbetet med
kunskapsinhämtning om hot och hat tillförs 3 miljoner kronor under 2016.

Mer stöd till det civila samhällets arbete mot rasism
och liknande former av fientlighet

Det civila samhällets organisationer är centrala aktörer i att skapa
förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. I skuggan av det senaste årets
utveckling, med bland annat anlagda bränder på asylboenden och rasistiska
mord, ser regeringen behovet av en kraftsamling under 2016 med sju
miljoner kronor. Medlen ska användas för det civila samhällets arbete mot
rasism och liknande former av fientlighet och för särskilda satsningar för att
stärka det offentligas beredskap att hantera kriser med rasistiska förtecken.

Forum för levande historia ska nå ut till fler

Forum för levande historia tillförs 3,5 miljoner kronor under 2016. Syftet är
att ge bättre förutsättningar för myndigheten att nå ut till många platser i
Sverige och till människor i olika samhällsgrupper. Genom regionala projekt
kan Forum för levande historia nå ut till fler och på så sätt mer kraftfullt
främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.



Artikel från Kulturdepartementet

Satsning på ett nytt svensk-judiskt
museum
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm föreslås få 1,5
miljoner kronor i bidrag 2016 för etableringen av ett nytt
svensk-judiskt museum. Detta föreslås i regeringens
proposition Vårändringsbudget för 2016 efter
överenskommelse med Vänsterpartiet.
Det nya museet kommer att fokusera på den svensk-judiska historien och
lyfta frågor om integrationens villkor. För att främja dialog och möjligheter
till lärande anser regeringen att staten bör bidra med medel för denna
satsning.
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Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
vårbudget 2016
Publicerad 11 april 2016 Uppdaterad 11 april 2016

Finansminister Magdalena Andersson kommer att
presentera vårbudget 2016 på en presskonferens
klockan 09.00 den 13 april i Rosenbad i Stockholm.
Flera andra statsråd kommer också att presentera
vårbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av vårdbudgeten (den 13
april):

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Stockholm

Kontaktperson: Miriam Abu Eid, 072-216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Kontaktperson: Martin Kling, 072-249 4 68

Ardalan Shekarabi, civilminister
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Umeå

Kontaktperson: Peter Skeppström, 072-556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlskrona

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, 072-238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Västmanland

Kontaktperson: Victor Harju, tel 072-504 36 70

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Visby

Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, 072-542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson, klimat- och miljöminister, vice statsminister

Stockholm

Kontaktperson: Jesper Liveröd, 073-052 92 32

Ibrahim Baylan, energiminister

Huddinge

Kontaktperson: Kristian Brangenfeldt, 072-543 95 89



Näringsdepartementet

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Västernorrland

Kontaktperson: Ann Wolgers, tel 072-543 87 07

Mehmet Kaplan, bostads-, it- och stadsutvecklingsminister

Malmö

Kontaktperson: Hakim Belarbi, tel 072-543 74 56

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister

Sundsvall

Kontaktperson: Tora Heckscher, tel 072-212 62 64

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, 072-209 45 20

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Halmstad

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, 072-543 84 89

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Göteborg och Borås

Kontaktperson: Gösta Brunnander, 072-544 28 66

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning



Kalmar

Kontaktperson: Maria Soläng, 072-206 19 47



Artikel från Kulturdepartementet

Romernas internationella dag 8
april
Publicerad 08 april 2016 Uppdaterad 08 april 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke skickar
en hälsning med anledning av romernas internationella
dag.
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Artikel från Kulturdepartementet

Stärkta bibliotek och tillgång till
samhällsinformation värnar det
öppna samhället
Publicerad 07 april 2016 Uppdaterad 07 april 2016

Regeringen satsar 11 miljoner kronor för att främja
biblioteken som mötesplatser för fri åsiktsbildning,
informationsutbyte och möjlighet till gemensam bildning
samt för att utveckla arbetet med att tillgängliggöra
litteratur och samhällsinformation. Detta föreslås i
regeringens proposition Vårändringsbudget för 2016
efter överenskommelse med Vänsterpartiet.
Folkbiblioteken föreslås tillföras 10,5 miljoner kronor. Syftet är att stärka
bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund
och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur.
Biblioteken har på olika sätt anpassat sin verksamhet för att bättre kunna
stötta människor på flykt och de som nyligen kommit till Sverige. En halv
miljon kronor ska avsättas bl.a. för inköp av litteratur.

Fler ska kunna ta del av samhällsinformation på egna villkor

De människor som nyligen kommit till Sverige har ett stort behov av att
snabbt kunna ta till sig litteratur och samhällsinformation. Myndigheten för
tillgängliga medier får i uppdrag att utveckla arbetet med att göra lättläst
litteratur och samhällsinformation tillgänglig för lässvaga grupper som inte
har svenska som modersmål. Regeringen föreslår i propositionen
Vårändringsbudget för 2016 att myndighetens anslag ökas med 500 000
kronor för uppdraget.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Förtroendevalda är en utsatt
grupp
Publicerad 01 april 2016 Uppdaterad 07 april 2016

Förtroendevalda är en grupp som deltar i det offentliga
samtalet, men de är också en grupp som vittnar om
utsatthet för hot och våld. Många menar att
samhällsklimatet och samtalstonen har hårdnat under
de senaste åren. Mot bakgrund av detta initierar nu
regeringen en samtalsserie på temat ”Samling mot hot
och hat” för att värna det demokratiska samtalet.
Till det första mötet bjöd statssekreterarna Ann Linde från
Justitiedepartementet och Per Olsson Fridh från Kulturdepartementet in
representanter från riksdagen och från de olika partierna för att diskutera de
förtroendevaldas utsatthet.

Undersökning visar att utsatthet är vanligt
förekommande

Tre av tio förtroendevalda säger att de någon gång under valåret 2014 blivit
utsatta för hot, våld eller trakasserier. Den vanligaste händelsen är att
förtroendevalda blivit hotade eller på annat sätt utsatt för påhopp i sociala
medier. Yngre personer, personer med utländsk bakgrund och
förtroendevalda i storstadsregionerna är mer utsatta. Detta visar Politikernas
trygghetsundersökning 2015, som Brottförebyggande rådet, Brå, tagit fram
på uppdrag av regeringen.

Ett problem är att andelen händelser som polisanmäls är låg, bara cirka 19
procent. Den främsta anledningen är att man inte tror att det kommer att leda
till något.
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- Men det beror inte på att man saknar förtroende för polisen eller för
rättsväsendet, menade Sanna Wallin, utredare på Brå. Det handlar snarare
om att man är osäker på ifall det är ett brott eller inte. Ganska många
upplever det som en småsak eller en bagatell.

"Hot och hat får aldrig normaliseras"

Ungefär tjugo procent, säger att de tycker att det är en del av uppdraget och
därför inte anmäler till polisen, enligt undersökningen. Detta var det främsta
skälet bland kvinnor. Bland män var det främsta skälet att de inte trodde att
en anmälan skulle leda till något.

- Hot och hat får aldrig accepteras, aldrig normaliseras. Förtroendevalda
spelar en viktig roll. Hot och hat ska tas på allvar. Det drabbar inte bara
individen utan är också ett angrepp mot det demokratiska samtalet, sa Per
Olsson Fridh.

Handlingsplan tas fram

Statssekreterare Ann Linde berättade att det senaste året har gjorts en hel del
inom området som handlar om hot och hat. Regeringen har bland annat satt
igång ett stort brottsförebyggande arbete, Polismyndigheten prioriterar
frågan i ett av rikspolischefens strategiska initiativ och Åklagarmyndighetens
utvecklingscentrum i Malmö har för avsikt att under 2016 starta ett
utvecklingsprojekt med inriktning på brott som rör hot och våld mot
förtroendevalda.

- Det är med förebyggande arbete som vi kan nå resultat, sa Per Olsson
Fridh. Vi planerar att ta fram en handlingsplan för att förebygga hot och hat
och värna det demokratiska samtalet. som beräknas vara klar under 2017.
Därför är detta möte så viktigt för att få inspel till det fortsatta arbetet med
handlingsplanen.

Samtalet var det första i en serie möten som kommer att äga rum under 2016.
I slutet av april kommer nästa och då handlar samtalet om hot och hat mot
journalister. Andra möten som planeras kommer bland annat att belysa
situationen för kulturskapare och utsattheten i det offentliga rummet.



Artikel från Kulturdepartementet

Samtal med forskare och praktiker
om kulturarv
Publicerad 18 mars 2016 Uppdaterad 19 april 2016

Är kulturarvet på väg att bli en angelägenhet för alla och
har vi de institutioner som krävs för att möta framtidens
utmaningar? Det var några av de frågeställningar som
diskuterades när kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke och statssekreterare Per Olsson Fridh
träffade ett tjugotal forskare och erfarna praktiker från
kulturarvssektorn.
Rundabordssamtalet som ägde rum den 15 mars på Kulturdepartementet var
ett led i arbetet med den planerade kulturarvspolitiska propositionen. Syftet
med samtalet var att lyssna till och ta del av kunskap från representanter från
forskarsamhället och en rad kulturarvsinstitutioner.

Samtalet kretsade främst runt begreppen kulturarv, institution,
tillgängliggörande, identitet och representation.
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Artikel från Kulturdepartementet

Besök på kulturarvsinstitutioner i
London
Publicerad 11 mars 2016 Uppdaterad 19 april 2016

Den 9 mars besökte kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke ett par brittiska kulturarvsinstitutioner och
aktörer i London. Syftet med resan var bland annat att få
inspiration samt möta och samtala med företrädare för
brittiska kulturarvsinstitutioner som tänker utifrån ett
samtidsperspektiv för att utveckla sina verksamheter.
På resan deltog även riksantikvarie Lars Amréus från Riksantikvarieämbetet,
överintendent Ann Follin vid Statens museer för världskultur och
överintendent Maria Jansén vid Statens historiska museer.

Besök på Storbritanniens motsvarighet till
Riksantikvarieämbetet

Gruppen besökte Somerset House och tog del av utställningen "Out There:
Our Post-War Public Art" och träffade Duncan Wilson, chef för Historic
England. Duncan Wilson berättade om Historic Englands verksamhet –
närmast en brittisk motsvarighet till Riksantikvarieämbetet.

En av Historic Englands viktiga roller är att hantera konflikter som kan
uppstå vid stadsplanering och ombyggnationer kontra bevarandet av
kulturarv.

- Jag tror mycket på att uppmuntra det lokala engagemanget för att utveckla
och använda vårt kulturarv för att införliva dagens berättelser i det vi tar
med oss från vår historia, sa Duncan Wilson.
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Besök på Museum of London

På Museum of London träffade Alice Bah Kuhnke och den svenska
delegationen museichefen Sharon Ament, där de såg den permanenta
utställningen. Utställningen skildrar stadens historia från romartiden till i dag.
Där finns till exempel Booths Poverty map: ett tidigt exempel på social
kartografi, där man kan studera välståndet gata för gata i London under
slutet av 1800-talet – och föremål som berättar en historia, så som
Suffragett-banderoller och andra sociala och politiska rörelser från förra
århundradeskiftet. Museet vill berätta historien om London, genom de som
bott och verkat här genom tiderna.

Museum of London kommer 2021 att flytta in i nya lokaler i närbelägna
Smithfield market, en flytt som kommer innebära ytterligare 17 000
kvadratmeter utställningsyta. Sharon Ament, museets chef, delade med sig
av de visioner som redan i dag styr museets arbete, men som kommer ges
ytterligare fokus och utrymme i de nya lokalerna: att inspirera "a passion for
London", hos besökare – unga som gamla, turister så väl som
lokalbefolkning.

Samtal om kulturarvets roll i samhället

Efter visningen följde ett samtal om kulturarvets roll i samhället och
betydelse för demokrati och social utveckling med inbjudna gäster. Förutom
de svenska myndighetscheferna deltog Sharon Ament, överintendent vid
Museum of London och Kieran Long från Department of Design,
Architecture & Digital vid Victoria & Albert Museum.



Artikel från Kulturdepartementet

Nytt stöd ska utveckla
nyhetstidningar digitalt
Publicerad 03 mars 2016 Uppdaterad 03 mars 2016

Tryckta allmänna nyhetstidningar kommer att ges
möjlighet att söka stöd för att utveckla elektroniska
publiceringstjänster. Det blir möjligt efter ett
regeringsbeslut den 3 mars.
Det övergripande syftet med stödet är att främja mediemångfald och
demokratisk debatt.

Stöd får lämnas för insatser som syftar till

1. utveckling av redaktionellt innehåll i digitala kanaler,
2. utveckling och innovationer när det gäller digital publicering, spridning

och konsumtion av tidningens innehåll, eller
3. utveckling av digitala affärsmodeller.

Inom ramen för detta finns möjlighet att ge stöd till både enskilda projekt och
samarbetsprojekt mellan tidningar och tidningsföretag för insatser där
digitaliseringen medför behov av utveckling och förändring. Det skulle till
exempel kunna vara fråga om utbildningsinsatser eller utveckling av
gemensamma betallösningar.

Ansökningar om utvecklingsstöd prövas av presstödsnämnden vid
Myndigheten för press, radio och tv.

Vilka tidningar ska kunna söka utvecklingsstöd?

Tanken är att det ska vara nyhetstidningar som kommer ut åtminstone en
gång i veckan. Det behöver dock inte vara prenumererade tidningar vilket är
ett krav för att komma ifråga för det övriga presstödet. Det betyder att även
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gratistidningar skulle kunna komma ifråga för utvecklingsstöd om de
uppfyller övriga villkor och till exempel har en regelbunden utgivning minst
en gång i veckan.

När kan tidningarna få del av utvecklingsstödet?

Förordningen träder i kraft den 15 april 2016 och sedan är det upp till
presstödsnämnden att hantera frågor enligt förordningen.

Hur stort blir det nya stödet?

Utvecklingsstödet delas ut i mån av tillgängliga medel, det beror bland annat
på hur stort utrymme det finns på presstödsanslaget. För 2016 beräknas upp
till 35 miljoner kronor finnas tillgängligt för utvecklingsstöd.

Hur mycket pengar ska ett enskilt projekt kunna få?

Det finns i förordningen om utvecklingsstöd inget tak för hur stora stöd som
får beviljas till enskilda insatser. Skälet till detta är att projektens omfattning
väsentligt kan skilja sig åt och systemet även ska ge möjlighet för
samarbetsprojekt mellan tidningar och tidningsföretag.

Ett projekt kan få stöd högst tre år. Stödnivån är i normalfallet högst 40
procent av de totala kostnaderna för ett projekt. Stödet kan täcka en större
andel av kostnaderna (högst 75 procent) om projektet riktar sig till nationella
minoriteter eller barn och unga. Myndigheten för press, radio och tv får
utfärda de närmare föreskrifter som krävs för tillämpningen av förordningen.

Bakgrund

Den 12 februari 2016 godkändes stödet av Europeiska kommissionen. Stödet
bygger på förslag från Presstödsnämnden om utvecklingsstöd till tryckta
allmänna nyhetstidningar. Presstödsnämndens uppdrag utgick i sin tur från
de idéer till ett stöd som den parlamentariska Presstödskommittén kallade för
ett omställningsstöd.

Förordningen om utvecklingsstöd är tidsbegränsad till utgången av 2020 och
är ett komplement till det övriga presstödet.



Artikel från Kulturdepartementet

Fri entré infört vid 18 statliga
museer
Publicerad 02 februari 2016 Uppdaterad 02 februari 2016

Den 1 februari 2016 infördes fri entré på 18 statliga
museer. - De skatter som finns i museerna är våra
gemensamma. Därför är det naturligt att vi ser till att alla
får chansen att ta del av det vi äger tillsammans, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
- Fri entré kan sänka trösklarna och göra det enklare för nya grupper att söka
sig till museerna, fortsätter kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen ökar anslaget till de statliga museimyndigheterna med 80
miljoner från och med 2016 för att införa fri entré vid vissa statliga museer.

Museerna kommer fortsatt kunna ta entréavgift av vuxna till vissa tillfälliga
utställningar.

Eftersom många av de statliga museerna är stängda på måndagar gäller
ändringen i praktiken från den 2 februari.
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Artikel från Kulturdepartementet

Ungdomsträffar och
idrottsaktiviteter ger vägar in i
samhället för nyanlända i Borlänge
Publicerad 19 januari 2016 Uppdaterad 19 januari 2016

Den 15 januari besökte kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke Borlänge för att ta del av det civila
samhällets insatser för flyktingmottagande och
etablering. I Borlänge arrangeras bland annat
ungdomsträffar för nyanlända somalier. Det finns också
ett Sportotek där det går att låna utrustning för att prova
på olika idrotter.
I Borlänge träffade ministern representanter för den ideella somaliska
föreningen UMIS.

UMIS är en förening som grundades 2010 efter en bred diskussion bland
somalier i Borlänge om hur de kunde förbättra integrationen genom att
organisera sig själva.

I april 2015 initierade UMIS projektet "Lyfta blicken" med syfte att visa
ungdomar de framtidsmöjligheter som finns som nyanländ i Sverige.
Projektet finansieras av Landstinget.

Ungdomsträffar började i augusti. Under de återkommande träffarna har ett
60-tal ungdomar deltagit. Under träffarna får ungdomar höra positiva
erfarenheter från somalier som bott i Sverige en längre tid. De får också
information om skyldigheter och rättigheter i det svenska samhället. Syftet är
att ingjuta självförtroende hos de nyanlända ungdomarna.
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Integration genom idrotten

Ministern träffade även representanter från Borlänge Bandy som
tillsammans med Borlänge kommun driver integrationsprojektet "Borlänge –
möjligheternas stad" som varit igång i två år.

Representanterna från Borlänge Bandy och Skol IF berättade om sina
aktiviteter och erfarenheter inom sitt integrationsprojekt med samverkan
mellan kommun, föreningar och skolor. Projektet är en kraftsamling med
totalt ett 50-tal föreningar som vill skapa ömsesidig förståelse mellan
nyanlända barn och unga, etablerade Borlängebor och mellan barnens
föräldrar.

Lars-Åke Östlin, projektansvarig från Borlänge Bandy och rektor på
sommarskolan berättade bland annat om hur de jobbar för att få nyanlända
föräldrar att engagera sig i idrottsrörelsen.

Ministern fick också information om sommarskolan i Borlänge som hade
nästan 650 elever under nio veckor år 2015. Eleverna läser tre timmar på
förmiddagarna och deltar på fritidsaktiviteter organiserade av Borlänges
föreningar på eftermiddagarna.

Lars-Åke Östlin berättade också om Sportoteket i Borlänge. Det är som ett
bibliotek, men i stället för böcker lånas idrottsutrustning ut. Sportoteket är ett
samarbete mellan Borlänge bandy, föreningslivet och Röda korset och drivs i
nära samarbete med Borlänge kommun.

Besök på evakueringsboende

Kultur- och demokratiministern besökte också ett evakueringsboende för
asylsökande i Borlänge för att få information om hur kommunen arbetar med
mottagandet av nyanlända. Ministern träffade representanter från
kommunen som driver boendet och volontärer från Frivilliga resursgruppen
som hjälper till med säkerheten.

- Frivilliga resursgruppen är en viktig resurs när kommunen inte räcker till, sa
Thorsten Bladlund, kommunens säkerhetsansvarige och kontaktperson för
Frivilliga resursgruppen.

Evakueringsboendet öppnade den 13 november på begäran från
Migrationsverket. Boendet är en tillfällig lösning där människor bor i väntan
på plats på ett asylboende.



Borlänge är den fjärde kommunen som kultur- och demokratiministern har
besökt för att ta del av det civila samhällets olika verksamheter för flyktingar
och asylsökande i Sverige.



Artikel från Kulturdepartementet

Det civila samhällets insatser är
oumbärliga i flyktingsituationen
Publicerad 08 januari 2016 Uppdaterad 08 januari 2016

Under hösten har kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke besökt några av det civila samhällets olika
verksamheter för flyktingar och asylsökande i Sverige.
Turen kom till Göteborg den 21 december efter besök i
Stockholm och Malmö. Ministern besökte två
verksamheter och dialogen kretsade kring vikten av
samverkan mellan olika aktörer.
Först besökte ministern ett av Göteborgs räddningsmissions asylboenden.
Göteborgs räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar utifrån
en kristen värdegrund och som bland annat driver det asylboende som Alice
Bah Kuhnke besökte. Sju organisationer, däribland Räddningsmissionen,
tecknade ett avtal med Göteborgs stad i mars 2015, för att ge
ensamkommande barn ett samlat stöd i form av boende och andra insatser.
Avtalet är en samarbetsform mellan offentlig och idéburen sektor. Den
offentliga parten står för lokaler och visst bidrag, medan idéburna
organisationer driver verksamheten. Räddningsmissionen erbjuder 12 platser
på det asylboende ministern besökte, och arbetet har lyfts fram som ett gott
exempel på samverkan.

– Det krävs politiskt mod för att få till stånd ett sådant här avtal och i det
samarbetet är ömsesidig förståelse viktig, betonade Alice Bah Kuhnke.

Kultur- och demokratiministern besökte även en frivilligcentral i Hjällbo,
Angered som drivs av den katolska organisationen Caritas. Stadsdelsområdet
präglas av hög segregation, och dialogen kretsade kring integration och
vikten av språkträning. Caritas Angered startade sin verksamhet 1994 och
har många gånger fungerat som den första kontakten med det svenska
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samhället i området. Man erbjuder många olika aktiviteter där
volontärinsatser är avgörande. Kultur- och demokratiministern fick möjlighet
att träffa flera nyanlända som kommer till frivilligcentralen för att hitta ett
socialt sammanhang och genom detta utvecklas i det svenska språket.
Språkträningen har många gånger bidragit till att klara av SFI-utbildningen
snabbare.

Från Caritas håll uttryckte man oro över att många i nordöstra Göteborg har
bott i Sverige under lång tid utan att ha integrerats i samhället och över att de
är beroende av tolk i vardagssituationer. Att hitta ett sammanhang där man
stimuleras till att prata svenska, och där man kan få den samvaro och det
stöd man behöver menar såväl Göteborgs räddningsmission som Caritas
Angered är nyckeln till etablering och till ett meningsfullt liv i Sverige.

Alice Bah Kuhnke avslutade dagen med att uppmuntra det civila samhällets
engagemang i flyktingsituationen och önska god jul lagom till julbordet hos
Caritas Angered.



Artikel från Kulturdepartementet

Samling mot rasism: Hatet mot
samer
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

Det finns rasism i vårt samhälle och den ser olika ut för
olika grupper. Samerna är ett urfolk i Sverige. Många
samer vittnar om att hat och hot som riktas mot det
samiska folket blir allt vanligare. Kultur- och
demokratiministern bjöd tillsammans med Sametingets
styrelseordförande Håkan Jonsson därför in till ett
dialogmöte för att få lyssna till hur denna rasism kan ta
sig uttryck och för att lyfta fram förslag till vad
regeringen kan göra.
Regeringen värnar den samiska kulturen och vill främja det samiska folkets
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv.
Samernas rätt till självbestämmande ska stärkas och det pågår dialog om den
framtida samepolitiken och dessutom förhandlingar om en nordisk
samekonvention.

Identifiera rasismen och lyft fram verktyg

Till detta dialogmöte kom representanter från Sametingets samtliga partier
som är invalda i Sametingets plenum. Övriga deltagare kom från Svenska
Samernas riksförbund, Renägarförbundet, riksorganisationen Same Ätnam,
Landsförbundet Svenska Samer och stiftelsen Gaaltije, som är ett sydsamiskt
kulturcentrum med fokus på kultur, språk, näring och samhälle.

- Statsminister Stefan Löfven sa redan i den första regeringsförklaringen att
rasism inte har någon plats i vårt samhälle. Därför är det så viktigt att vi
identifierar rasismen och lyfter fram de verktyg som kan spela roll. Det är
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mycket värdefullt för mig att få ta del av era erfarenheter och er kunskap på
detta område, sa Alice Bah Kuhnke när hon hälsade deltagarna välkomna.

Gamla fördomar sitter i

Håkan Jonsson gjorde en historisk återblick till 1600-talet. Då försökte
svenska kyrkan tvinga samerna att frångå sin religion och lämna ifrån sig
religiösa symboler, till exempel spåtrumman. I Nordisk Familjeboks utgåva
från 1895, som var en vanligt förekommande uppslagsbok, kunde man läsa
mycket nedsättande beskrivningar om samer.

- Förr blev samer avklädda och mätta. Det fanns de som ansåg att samer var
ett lägre stående folk. Dessa fördomar sitter i än idag och rasismen har ökat,
den visar sig både mot nyanlända och mot samer, sa Håkan Jonsson.

Renen får klä skott

Några deltagare påpekade att hatet, eller rasismen, visat sig efter bildandet
av Sametinget (1993 inrättades Sametinget som ett folkvalt organ och en
myndighet). Då fick många samer en starkare identitet och ett sammanhang.
Med ökat inflytande framstod samer även för vissa som ett större hot.

Framväxten av sociala medier är en annan faktor för att hatet mot samer
blivit mer påtagligt. Jörgen Jonsson från Svenska Samernas Riksförbund
menade att sociala medier gör att rasismen mot samer eskalerar. Där kan
man skriva anonymt, det kan handla om glåpord och hot och ofta är det barn
som drabbas. Annars är det renen som många gånger får klä skott för hatet.
Hundratals renar har blivit nedmejade och torterade, med brutna ben och
sargade kroppar har de lämnats för att dö.

Förslag till åtgärder

Ingrid Inga från Samelandspartiet menade att regering och riksdag inte tagit
till sig att samer har rättigheter. Hon menade att vid Sametingets bildande
blev många viktiga frågor kvar vid länsstyrelserna, som bland annat handlar
om jakt, rennäringen och EU.

Marita Stinnerbom, Guovssonásti, listade flera faktorer som föder hatet mot
samer i samhället. Hon framförde som exempel; sociala medier med bland
annat tidningars kommentarsfält, exploatering som gör att betesmarker
styckas upp, rovdjursfrågan och att det inte finns några kunskapsmål om



samer i skolan. Hon tog också upp förslag på åtgärder som en samlad
urfolkspolitik, en starkare lagstiftning mot rasism, hatbrott och diskriminering
och att förstärka demokratiarbetet i Sametinget.

Under kvällen invigde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke den
samiska filmfestivalen Dellie maa på Kulturhuset i Stockholm.



Artikel från Kulturdepartementet

Sakråd kan stärka regeringens
kontakter med det civila samhället
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

Tisdagen den 3 november samlades representanter
från drygt sextio organisationer från det civila samhället
för att höra statssekreterare Per Olsson Fridh
presentera en modell för hur regeringen på ett bättre
sätt kan samråda med organisationer i sakfrågor.
Arbetet startade den 2 oktober då hundra
representanter samlades för att ge synpunkter på vad
som är viktigt att regeringen tänker på i framtagandet av
en modell.
–Vi har försökt att få med det viktiga utan att krångla till några moment i
onödan. Vi tror att vi är på rätt spår, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare
hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Att tillvarata de synpunkter som framkom under den första hearingen har
varit en viktig del i det intensiva arbete som pågått den senaste månaden.

– Jag uppfattar en genuin vilja från Regeringskansliets företrädare att hitta
sätt att fördjupa samtalet med civilsamhällets företrädare. Att komplettera
mer kontinuerliga former för samråd med en modell för att fokusera en
sakfråga tycker jag är riktigt bra. Det stärker civilsamhället att det finns en
modell för hela Regeringskansliet som ger möjlighet till öppenhet och
transparens. Vi har haft en snabb process där vi tagit fram förslaget i god
samverkansanda. Nu återstår piloter och därefter får vi alla hjälpas åt att se
till att det här blir bra i praktiken, säger Ann-Katrin Persson, ordförande i
Partsgemensamt forum, och en av deltagarna i den arbetsgrupp som agerat
som bollblank till regeringen under oktober månad.
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Modellen kallas i dagsläget för sakråd. Tanken är att kvaliteten i kontakterna
med det civila samhällets organisationer och i regeringens underlag kan bli
bättre om regeringen arbetar mer strukturerat och blir tydligare i sin
kommunikation. Exempelvis behöver regeringen bli tydligare med varför
organisationer bjuds in till samtal med regeringen och vad det ska leda till,
men också hur processen dit ser ut och vilken förväntad arbetsinsats det
innebär för organisationerna. Återkoppling till organisationerna efter sakråd
är en av de delar som blir obligatoriska.

Statssekreterare Per Olsson Fridh menar också att modellen är ett sätt att få
ett mer samstämmigt kansli i kontakterna med det civila samhällets
organisationer. Den ska också fungera som ett stöd för Regeringskansliets
handläggare att tänka nytt, t.ex. gällande vilka organisationer som bjuds in
till samtal med regeringen och i vilken fas av beslutsprocessen det sker.

Synpunkter som framkom på hearingen den 3 november gällde exempelvis
ytterligare förtydliganden, till exempel vad sakråd innebär och vad det
betyder att regeringen utöver organisationernas kunskap även ska ta tillvara
organisationernas perspektiv.

– Skrivningen utgår från mångfaldsprincipen och att olikheter är att betraktas
som en tillgång i sig. Med skrivningen vill regeringen bejaka alternativa
synsätt och utmana invanda arbetssätt, förklarar kansliråd Maria Nilson.

Ytterligare en synpunkt som framfördes är att det är viktigt att
sakrådsprocessen blir transparent och att det finns möjlighet för
organisationer att signalera intresse i olika sakfrågor.

Ludvig Sandberg från Forum – idéburna organisationer med social inriktning,
menar att sakrådsmodellen är ett steg i rätt riktning:

– Sakråd utgår från tanken att de aktörer som är mest relevanta för att lösa
en fråga sitter runt bordet, inte vilket departement som äger en viss fråga.
Modellen öppnar också för tidig dialog innan alltför mycket är bestämt och
definierat, säger Ludvig Sandberg.

Det fortsatta arbetet med att modellen nu ska testas på ett antal piloter som
kommer att tas fram under den kommande månaden och genomföras under
våren 2016.

– Jag vill understryka att det vi i dag presenterar inte är en färdig modell
förrän den är prövad och justerad och vi är redo att ge den en inramning av



ett beslut. Men vi börjar redan nu att "tänka" sakråd i våra processer,
avslutar Per Olsson Fridh.



Artikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Ministrar bjöd in till dialog om
barns utsatthet på nätet
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

Den 14 december bjöd barn-, äldre- och jämställdhets‐
minister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke in ett antal myndigheter,
organisationer och företag till dialog om hur flickors och
pojkars utsatthet på internet kan motverkas.
Syftet med dialogen var att delge varandra erfarenheter om hur det är möjligt
att skydda flickor och pojkar mot exploatering i sociala medier, som en del i
regeringens nuvarande handlingsplan för skydd av barn mot
människohandel, exploatering och sexuella övergrepp.

Efter inledande ord från ministrarna, presenterade Linda Jonsson och Åsa
Landberg från Stiftelsen Allmänna Barnhuset rapporten "Det gäller en av
fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige
2014". Därefter gavs utrymme för samtliga deltagare att bidra med inspel till
dialogen. Ministrarna efterfrågade särskilt förslag på åtgärder till en
kommande handlingsplan.

På mötet deltog representanter från Statens medieråd, Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Barnombudsmannen,
Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten, IT Brottscentrum,
Stiftelsen Allmänna barnhuset, Bris, ECPAT, Rädda Barnen, UNICEF
Sverige, World Childhood Foundation, Sverok, Facebook, Surfa lugnt,
TeliaSonera AB, Com hem, Telenor Sverige och NetClean.
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Artikel från Kulturdepartementet

Samling mot rasism: Dialogmöte
mot antisemitism
Publicerad 15 december 2015 Uppdaterad 15 december 2015

Judar är en nationell minoritet som varit bosatta i
Sverige under flera hundra år. Många förknippar
antisemitism med andra världskriget och de
judeförföljelser som pågick då, men judar möter
fortfarande antisemitism i Sverige i dag.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in till ett samråd med
den judiska minoriteten om aktuella frågor, i vilket även en dialog särskilt om
antisemitism inom ramen för Samling mot rasism ingick. Samtalet om
antisemitism handlade om huvudsakliga utmaningar och behov av åtgärder
inför den nationella plan mot rasism och liknande former av fientlighet som
regeringen kommer att ta fram.

Sammanblandning med staten Israel

Susanne Sznajderman-Rytz, Sveriges Jiddischförbund, pekade på att judar
ofta skuldbeläggs kollektivt för staten Israels politik. Många beskyller det
som händer på judarna. Det här har gjort att den judiska minoriteten känner
av både hot och hat från omgivningen.

- Många tror att vi lever på lika villkor, så är det inte. Och det finns en
oförmåga att hantera detta, sa Susanne Sznajderman-Rytz.

Antisemitismen är många gånger subtilt invävt i vårt samhälle. Journalister
och politiker uttrycker sig ibland olyckligt vilket kan leda till antisemitism
även om det inte var avsikten. De är inte medvetna om var gränserna går.
Några av deltagarna på mötet menade att det är viktigt att erkänna att det
finns ett antisemitiskt arv som ingen tagit tag i och att en del tror att
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antisemitiska påhopp kan rättfärdigas av situationen i Israel.

Rädsla att visa att man är jude

Någon berättade om att det finns en rädsla hos föräldrar att ha sina barn på
en judisk förskola, någon annan vittnade om den judiska teatergruppen som
inte vågade affischera för att locka besökare till föreställningarna. Rädslan
har till och med sträckt sig så långt att en del judar idag inte vågar besöka
sina anhörigas gravar när mörkret lagt sig. Andra väljer att inte begrava sina
döda med judiska symboler eller på judiska begravningsplatser på grund av
risken för vandalisering. Många judar i Sverige i dag undviker att bära
judiska symboler eller att besöka miljöer där man känner sig otrygg.

Isak Reichel, Judiska Centralrådet i Sverige berättade om att kränkningar,
hot och hat framför allt sker på nätet. Det finns exempel på grupper på
Facebook som är gränsöverskridande, subtila och underblåser antisemitiska
konspirationsteorier.

En del av det svenska kulturarvet

Ett viktigt steg i att komma tillrätta med antisemitismen är att utbilda lärare,
journalister och politiker med flera. Att offentligsverige börjar
uppmärksamma till exempel minoriteters högtider - och inte bara svenska -
kan också bidra till att minska rasismen. Isak Reichel lyfte särskilt fram
vikten av att visa den judiska historien som en del av det svenska
kulturarvet.



Artikel från Kulturdepartementet

Vilja att upprätthålla flyktingarnas
mänskliga värdighet
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

I Malmö finns många frivilligorganisationer som hjälper
flyktingar och nyanlända. Behovet är stort då det är till
Malmö och Skåne som många flyktingar först söker sig
när de kommer till Sverige. Kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke besökte nyligen
flera verksamheter i staden.
Den 2 december besökte Alice Bah Kuhnke det civila samhällets
organisationer i Malmö som arbetar med olika delar av flyktingsituationen.
Ministerns besökte bland andra Kontrapunkt, Malmös muslimska församling,
Rädda barnen och Individuell människohjälp. Samtliga har gjort värdefulla
insatser i mottagandet av flyktingar. Organisationerna som ministern besökte
har fått olika grad av hjälp från myndigheterna, men alla bärs de upp av
engagerade volontärer som arbetat under hela hösten.

Ett av besöken var Rädda barnen som dagligen upprättar en mobil
barnvänlig plats i Malmö stads olika asylboenden där ensamkommande barn
och ungdomar bor. I boendet har de som mest plats för ca 140 barn och
barnen brukar stanna cirka en vecka. Rädda barnens mobila team anpassar
aktiviteterna efter vad barnen vill göra den dagen.

Både Rädda barnen och Individuell människohjälp hjälper barn på flykt.
Volontärernas arbete är oumbärligt och det handlar om att se barnens behov
i första hand. Det handlar inte bara om att ge barnen samtalsterapi, utan
också fylla deras tid med aktiviteter och ett sammanhang, till exempel genom
läxhjälp, föreningsliv, idrott eller språkcafé.

När Rädda barnen i september i år hade ett rekryteringsmöte för de som ville
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hjälpa flyktingarna fick de oväntat stor uppslutning. Samma engagemang och
uppslutning vittnar flera andra organisationer om, så som Kontrapunkt och
Individuell människohjälp.

Muslimska församlingen i Malmö har tillsammans med Coexist också sedan
september gjort en viktig insats. Coexist Malmö består av representanter från
elva lokala församlingar och föreningar från fyra av världsreligionerna.
Volontärer på plats har gett flyktingar korttidsboende, mat, dusch,
lekutrymme för barnen och sjukvård.

Nu finns oron över att volontärerna börjar bli utmattade efter den hårda
hösten och det finns behov av en långsiktig lösning för detta. De ser också
behov av vidareutbildning av volontärerna, särskilt de som ska arbeta med
barn som kanske är traumatiserade eller deprimerade. Men viljan att
upprätthålla flyktingarnas mänskliga värdighet, att ge dem ett gott
mottagande och en meningsfull väntan står kvar.



Artikel från Kulturdepartementet

Dialog med civilsamhället kring
flyktingsituationen
Publicerad 30 november 2015 Uppdaterad 30 november 2015

Per Olsson Fridh, statssekreterare hos kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke, har sedan en tid
tillbaka möten med det civila samhällets organisationer.

Berätta om bakgrunden och syftet med dessa
möten.

Jag håller sedan några veckor tillbaka regelbundna möten med organisationer
från det civila samhället med anledning av den pågående flyktingsituationen.
Syftet är att lyssna till organisationernas erfarenheter i deras arbete med
flyktingfrågan och att ge dem information om regeringens och
myndigheternas arbete. Mötena ska också utgöra ett forum för de
frågeställningar som organisationerna vill diskutera.

Vi behöver säkerställa att samverkan mellan regeringen och berörda
myndigheter fungerar för civila samhällets organisationer.  Vi behöver också
samverka mellan berörda aktörer för att hantera situationen på både lång och
kort sikt.

Hur ofta äger mötena rum?

Det första mötet höll jag onsdagen den 4 november. Därefter har vi planerat
in möten varannan vecka fram till januari. Vi ska fortsätta med dessa möten
så länge behoven finns men kanske inte lika ofta som under detta år.

Vilka deltar på mötena?

Från det civila samhället har ett femtontal organisationer varit med vid
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respektive möte. Det har bland andra varit Röda korset, Rädda barnen,
Svenska kyrkan, Islamic Relief, Islamiska samarbetsrådet, Frälsningsarmén,
föreningar för ensamkommande, asylnätverk med flera. Även
tjänstepersoner från berörda departement och representanter från Sveriges
kommuner och landsting har deltagit.

Vad diskuterar ni?

Vi försöker hålla oss till olika teman vid mötena. Vid det första mötet
samtalade vi om samverkan på nationell och regional nivå. Då var också
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Länsstyrelsen i
Stockholm inbjudna.

Vid det andra mötet, som hölls den 18 november, fokuserade vi på
ensamkommande barn och unga som just nu kommer till Sverige för att söka
asyl. Socialstyrelsen gav en övergripande bild av läget för landets
socialtjänster och berättade om uppdrag som myndigheten har fått, till
exempel när det gäller att samordna informationsinsatser kring vad det
innebär att vara god man, familjehem med mera för ensamkommande barn.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berättade om hur de arbetar med
tillstånd för HVB-hem. I många kommuner råder dessutom en stor
efterfrågan på gode män för ensamkommande barn. Regeringskansliet
informerade om läget.

Framöver kommer vi bland annat att diskutera hur man kan arbeta för att
förebygga och motverka rasism och främlingsfientlighet. Vi kommer även att
belysa goda exempel på hur man arbetar runt om i landet för att ge ett bra
mottagande till dem som kommer hit på flykt.

Vad hoppas du få ut av dessa möten?

Det finns just nu ett enormt engagemang bland människor och många gör
ovärderliga insatser. Men det är också viktigt att inte krafterna slits ut.

För mig är dessa möten bra tillfällen för att fånga upp synpunkter, tankar och
behov hos organisationer som arbetar med att möta människor som kommer.
Det är också en möjlighet att nå ut med information om vad regeringen och
myndigheterna gör inom olika områden.

Jag tror att det är väldigt viktigt att finna bra former för att arbeta
tillsammans, självklart med utgångspunkt i våra respektive roller, för att ge



människor som kommer till Sverige för att söka asyl ett värdigt och
välkomnande mottagande.



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Ungdom, utbildning, kultur och
idrott i fokus på EU-möte
Publicerad 25 november 2015 Uppdaterad 25 november 2015

Migrations- och flyktingkrisen återkom i diskussionerna
på rådsmötet den den 23-24 november. Aida Hadzialic,
gymnasie- och kunskapslyftsminister, Gustav Fridolin,
utbildningsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister deltog.
På den första mötesdagen behandlade rådet ungdom och utbildning. Frågan
om hur integrationen av migranter kan förbättras genomsyrade hela
rådsmötet. Ungdomsministrarna underströk vikten av att arbeta
sektorsövergripande när det gäller ungdom, utbildning, kultur och idrott.

Sverige framhöll bland annat betydelsen av att medlemsländerna delar med
sig av olika integrationsprojekt i Europa.

-  Det finns behov av att förstärka arbetet med att utbyta erfarenheter och
dela kunskap mellan EU:s medlemsländer för möta de utmaningar men även
möjligheter som ges av ett ökad antal migranter och flyktingar inom EU, sade
gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic på mötet.

Utbildning viktigt för nyanlända migranter

Utbildning och idrott diskuterades den andra mötesdagen.
Utbildningsdiskussionen fördes mot  bakgrund av Europas allt mer
mångkulturella samhällen och med tanke på den aktuella flyktingkrisen.

- Tillgång till utbildning är oerhört viktigt för en nyanländ person vad gäller
hans eller hennes möjligheter till att delta aktivt i samhället, sade
utbildningsminister Gustav Fridolin.
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Integration genom konst och kultur

Kulturministrarna antog slutsatser om kulturen och konstens betydelse i
processen att integrera flyktingar i samhället.

-  Genom att anta slutsatserna idag så visar vi att konsten och kulturen har en
betydelsefull roll att spela i mötet mellan människor, oavsett varifrån man
kommer eller vem man är. Kulturen kan högst påtagligt bidra till att bibehålla
och bygga vidare på ett öppet och sammanhållet samhälle, sade kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

 



Artikel från Kulturdepartementet

Samling mot rasism: Dialogmöte
om homofobi och transfobi.
Publicerad 25 november 2015 Uppdaterad 25 november 2015

Den 18 november fortsatte Alice Bah Kuhnkes
höstturné då hon träffade representanter från RFSL,
RFSL Ungdom, transföreningarna FPES (Full
Personality Expression Sweden) och KIM (Föreningen
Kön Identitet Mångfald). Dialogmötet handlade om hot
och hat mot hbtq-personer, men också om kränkningar
och diskriminering som dessa personer kan möta bland
annat inom vården, skolan och i kontakter med
myndigheter.
Homo- och transfobi är ett av flera områden som kommer att tas upp i den
kommande planen mot rasism och liknande former av fientlighet som
kommer nästa år. Den nationella planen kommer att innehålla såväl generella
insatser mot rasism och liknande former av fientlighet som särskilt riktade
insatser mot olika former av rasism såsom afrofobi, antisemitism,
antiziganism, islamofobi, rasism mot samer och liknande former av
fientlighet såsom homo- och transfobi.

– För att samla och systematisera arbetet ser regeringen behov av en nationell
plan som grunden för ett långsiktigt och resultatinriktat arbete. Inom samma
ram avser regeringen också att behandla arbetet med att förebygga och
motverka hatbrott. Rasism och liknande former av fientlighet i samhället
skapar en grogrund för hatbrott och för att lyckas bekämpa dem är det
avgörande att ta ett samlat grepp om dessa frågor, sa Alice Bah Kuhnke.

Alla hatbrott anmäls inte
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Det är svårt att få en bild av omfattningen av hatbrott men att motverka
dessa brott är en viktig del av regeringens insatser för att värna respekten för
mänskliga rättigheter. Under 2014 anmäldes 635 homofobiska hatbrott och
72 hatbrott med transfobiska motiv. Mörkertalet bedöms vara stort.

Enligt Folkhälsomyndigheten har varannan transperson undvikit olika
vardagliga aktiviteter på grund av rädsla för diskriminering det senaste året.
Många känner sig otrygga i vardagen och är rädda för att gå ut ensamma. Så
många som var femte har blivit utsatt för våld på grund av sin transidentitet
och en av tre har blivit utsatt för psykiskt våld.

Alfie Martins från FPES menade att inom yrkeslivet pratar man om mobbing
men det kan dölja rena brott, som till exempel hatbrott. Det är viktigt att tala
om vad det egentligen handlar om.

Utbildning behövs

Yolanda Bohm och Frank Berglund från RFSL Ungdom berättade om att
kränkningar som sker, till exempel inom skolan, kan vara svåra att komma
till rätt med.

– Lärare vill ofta hjälpa till, men de har inga verktyg. Då finns risker att det
istället blir en dubbel kränkning för eleven. Den utsatta eleven ser att läraren
ser, men gör ingenting. Viljan finns nog inom skolan men inte resurser, tid
och kunskap, sa Frank Berglund.

Under mötet fanns stor samsyn kring att det krävs kompetenshöjande
insatser brett inom samhället. Det kan handla om att till exempel utbilda
poliser, men också att stärka socionom- och idrottslärarutbildningen. Många
hbtq-personer vittnar också om stora brister i bemötande hos läkare och
olika institutioner.

– Vi ser att det finns stora utmaningar vad gäller rasism och liknande former
av fientlighet, som exempelvis homofobi och transfobi, i Sverige i dag, och vi
är många aktörer som behöver samlas för att skapa förändring, sa Alice Bah
Kuhnke.



Artikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

”2015 ska det vara självklart att
kvinnors rättigheter är mänskliga
rättigheter”
Publicerad 24 november 2015 Uppdaterad 24 november 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog
förra veckan i en paneldebatt om arbetet mot sexuellt
och könsbaserat våld på Internationella
brottsmålsdomstolens (ICC) statspartsförsamling,
Assembly of States Parties (ASP). Sverige är
tillsammans med Botswana ansvarigt för att samordna
arbetet med att stärka kapaciteten hos nationella
rättssystem att motverka straffrihet för dessa allvarliga
brott.
I sitt anförande talade ministern om hur sexuellt och könsbaserat våld är ett
globalt strukturellt problem som förekommer världen över och förvärras
under väpnade konflikter.

– Globala studier visar att en av tre kvinnor är utsatta för våld under sin
livstid. Bakom den oacceptabla statistiken finner man smärta och lidande i
varje enskilt fall. Särskilt grovt sexuellt våld används ofta systematiskt i
väpnade konflikter, säger kultur- och demokratiministern.

Ministern lyfte fram det arbete som gjorts och som pågår för att motverka
brotten och för att stärka kapaciteten hos nationella rättssystemen för att
dessa brott ska kunna lagföras och ansvariga ställas till rätta (så kallad
komplementaritet). ICC:s chefsåklagare Fatou Bensouda har utverkat ett
policydokument om hur man tydligt och konsekvent ska kunna förbättra
arbetet med att lagföra sexuellt våld i konflikt. Sverige har stött detta arbete
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genom en rad seminarier, för att detta arbete också ska kunna användas i
nationella domstolar.  

– 2015 ska det vara självklart att kvinnors rättigheter är mänskliga
rättigheter. Att stoppa sexuellt och könsbaserat våld och säkerställa rättvisa
för offren är en rättighetsfråga, säger Alice Bah Kuhnke.

I panelsamtalet deltog bland andra ICC:s chefsåklagare Fatou Bensouda,
Guatemalas riksåklagare Thelma Aldana och Ugandas chefsåklagare Mike
Chibita. I både Guatemala och Uganda har man arbetat aktivt med dessa
brott, och erfarenheterna från de länderna lyftes fram.

Sverige anordnade i somras workshops i ämnet i båda länderna, där
representanter från rättsväsendet och det civila samhället redogjorde för sitt
arbete och sina utmaningar.

– Betydelsen av ett starkt och aktivt civilsamhälle, inte minst kvinnorätts-
och brottsoffersorganisationer, är tydligt. Detta är något jag särskilt vill
belysa – utan ett modigt civilsamhälle som vågar ta sig an frågorna skulle
våra utmaningar vara större, säger Alice Bah Kuhnke.



Artikel från Kulturdepartementet

Seriehjältar – ett sätt att förebygga
extremism
Publicerad 23 november 2015 Uppdaterad 23 november 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in
till en tankeväckande föreläsning med Suleiman Bakhit,
fredskämpe och expert på förebyggande arbete mot
extremism. Hans vision är att utrota extremism, metoden
är serier för barn och ungdomar om superhjältar som
gör bra saker. Varför? Hans studier visar att unga
extremister världen över delar samma drivkraft; en vilja
att bli hjältar.
 

Suleiman Bakhit menar att en av de största drivkrafterna bakom varför unga
idag blir radikaliserade och kanske också ansluter till extremistgrupper är
förutom utanförskap och en avsaknad av tillhörighet till samhället, ett
sökande efter mening och längtan efter ett högre syfte. Att därför kunna
bidra med berättelser om hjältar som kämpar för demokrati och alla
människors lika rättigheter och värde och därmed ge barn och unga
möjligheten att bli hjältar i sitt eget liv, utan våld, är vägar till att förebygga
extremism.

 – Ungdomar idag behöver bra förebilder att se upp till, om de så är verkliga
eller fiktiva. Det som förenar dem är en hjältestatus – en unik förmåga att
utföra särskilda insatser för andras bästa. I svensk tradition har vi exempelvis
hjältar såsom Bamse, Pippi Långstrump och Lisbeth Salander, sa Alice Bah
Kuhnke i sitt inledningstal.

Alternativa historier till jihad
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Suleiman Bakhits budskap är att positiva berättelser om den komplexa
verklighet där ingen är absolut god eller absolut ond, kan bidra till att göra
världen till en bättre plats. 2010 påbörjade han sitt arbete med att skapa en
hel serievärld med hjältar för arabisktalande barn och ungdomar i syfte att
skapa alternativ till de historier som extrema grupper sprider där det läggs
stor vikt vid att förändra samhället med våld. Bakhit utgår från den
berättelsetradition som finns i Mellanöstern, t.ex. i ”Tusen och en natt”, och
ger de gamla sagorna nytt liv. Nya sagor för barn och ungdomar utifrån
denna berättartradition är inte särskilt vanlig i Jordanien och andra länder i
Mellanöstern.

Det är viktigt att dessa nya berättelser om hjältar undviker att avhumanisera
motståndaren. Det är själva avhumaniseringen av människor som kan gynna
extremistiska miljöer och antidemokratiska attityder. Suleiman Bakhit menar
att islamistisk extremism utgår från en radikal tolkning av jihad. Jihad
betyder "strävan", "kamp" eller "att anstränga sig". Efter att man med alla
fredliga medel försökt bekämpa förtryck så får troende använda krig i
försvar. Man får dock inte använda krig som anfall. Inom al-Qaida och ISIL
tolkas däremot "försvar" som att man får gå i krig mot alla som inte delar
samma tolkning av islam som de har, både mot andra muslimer och mot icke-
muslimer.

I sitt arbete har Suleiman Bakhit själv fått utstå hot och angrepp, både för att
han är muslim och för att han arbetar förebyggande mot rekrytering till al-
Qaida, IS och likande grupper. Men istället för att ha gett vika för rädslan så
hittar han en drivkraft i att kämpa vidare mot den förändring han tror på.

Suleiman Bakhit menar också att staten och samhället har ett stort ansvar för
vilken alternativ historia som skapas. Förutom att identifiera hur ungdomar
lockas till extremistorganisationer, så behöver man även kunna erbjuda dem
alternativ. När ungdomar får vara medskapare av historier och dessa
berättelser växer fram organiskt, dvs. genom de ungas aktiva deltagande, så
kan en ny tradition få fäste. Det handlar om att utgå ifrån en egen erfarenhet,
ett eget trauma, och att vända detta till en styrka och något som kan bli
konstruktivt även för andra.

Förmåga att granska information

Ewa Thorslund, direktör för Statens Medieråd, talade om vikten av
förebyggande arbete och att stärka barns och ungas förmåga att kritiskt
granska information. Hon visade kampanjfilmen ”Är du redo för det nya
medielandskapet”? som är en introduktion till ett digitalt utbildningsmaterial



för lärare och elever om medie- och informationskunnighet på nätet och i
sociala medier. Förmågan att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa
innehåll på medier har en avgörande betydelse i ett informationssamhälle där
barn och unga lever med tillgång till information på ett helt nytt sätt. I
synnerhet i en global kontext av våldsbejakande extremism och terrorism.



Artikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Migration dominerar EU-möte om
utbildning, ungdom, kultur och
idrott
Publicerad 18 november 2015 Uppdaterad 18 november 2015

Migration och förbättrad integrering av migranter
genomsyrar alla delar av rådsmötet den 23-24
november. Aida Hadzialic, gymnasie- och
kunskapslyftsminister, Gustav Fridolin,
utbildningsminister och Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister representerar Sverige på mötet i
Bryssel.
Ministrarna ska diskutera hur länderna kan bli bättre på integrera nyanlända
migranter och vilka initiativ som borde tas på EU-nivå för att möta de
 möjligheter och utmaningar som finns på områdena utbildning, ungdom,
kultur och idrott.

På ungdomsrådet förväntas en diskussion om ungdomsarbetets uppgift för att
integrera ungdomar med migrantbakgrund och vilka utmaningar som finns.
En annan fråga är hur ungdomspolitiken kan medverka till ett samarbete
inom utbildning, kultur och idrott.

Utbildningsministrarna ska diskutera utbildning och fortbildningens betydelse
för en framgångsrik integrering av migranter och personer med
migrantbakgrund. Regeringen förväntas bland annat framföra att
utbildningen spelar en kritisk roll för integrationen i samhället.

Kulturministrarna inleder den andra mötesdagen. De ska behandla kulturen
och konstens roll i integrationsarbetet. De ska även diskutera kampen mot
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förstörelse av kulturarv och illegal handel med kulturarvsföremål. I
diskussionsunderlaget konstateras att väpnad konflikt och kris får en direkt
påverkan på kulturarvet genom medveten förstörelse.

Rådet avslutar med idrottsfrågor. Rådet ska identifiera åtgärder för att
förbättra idrottens potential för integrationen av utsatta unga, däribland unga
migranter.



Artikel från Kulturdepartementet

Nationella minoriteters rättigheter
och MR-institution diskuterades på
MR-dagarna 2015
Publicerad 17 november 2015 Uppdaterad 17 november 2015

Ett av de seminarier som Alice Bah Kuhnke deltog i
under MR-dagarna var ett samtal kring lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk och de
nationella minoriteternas rättigheter. Ministern uttryckte
sitt engagemang för frågan och hur viktigt det är att
arbeta för att säkra minoriteternas rättigheter. I ett annat
seminarium diskuterade statssekreterare Per Olsson
Fridh en oberoende MR-institution.
Programpunkten som arrangerades av Länsstyrelsen i Stockholms län och
Sametinget modererades av journalisten Sharon Jåma. Hon fokuserade
samtalet kring satsningar på nationella minoriteter på lokal och nationell
nivå. I synnerhet diskuterades lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk som bland annat syftar till att värna minoritetsspråken, något
som kultur- och demokratiministern lyfte som särskilt viktigt. 

I det fortsatta arbetet med medvetenhet kring och förverkligandet av de
nationella minoriteternas rättigheter är det viktigt att de lokala
minoritetsföreträdarna själva får bidra med sin kunskap och delaktighet i
processerna, menade Alice Bah Kuhnke. Samtidigt, påpekade hon, är det
viktigt att betona att bollen inte bara ligger på det lokala planet utan att det
är en nationell angelägenhet att säkra de nationella minoriteternas
rättigheter.

Minoritetsfrågor på kommunal nivå
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De utmaningar som kan uppstå på kommunal nivå illustrerades under
seminariet av teatergruppen Scen & Synergi som gestaltade en kommuns
hantering av frågor som rör nationella minoriteter. Gestaltningen tog upp
ämnen som språkundervisning, inflytande och kultur. Alice Bah Kuhnke
uttryckte igenkänning inför den verklighet som speglades i gestaltningen och
menade:

– Det visar att det finns en brist på kunskap. Mångfald blir ett fluffigt
begrepp, och det kan finnas en brist på förståelse för hur man på bästa sätt
hanterar lagstiftningen kring nationella minoriteters rättigheter.

En MR-institution

Med på MR-dagarna var även statssekreterare Per Olsson Fridh, som bland
annat deltog i ett seminarium om hur oberoende en svensk MR-institution
kan bli. Sverige har accepterat MR-rådets senaste rekommendationer om att
inrätta ett organ som på ett oberoende sätt granskar efterlevanden av
internationella MR-konventioner.

Per Olsson Fridh beskrev processen. Institutionen kommer att vara en del i
den kommande MR-strategin som planeras under det första halvåret 2016.
Regeringen allokerar resurser efter att riksdagen antagit förslaget och
återkommit med budget.

Thomas Hammarberg, tidigare bland annat Europarådets kommissionär för
mänskliga rättigheter och numera ordförande för Kommissionen mot
antiziganism, menade att de nationella MR-institutionerna som finns i
Europa är viktiga och att de fungerar som fönster till det internationella
nätverket.

De som deltog i diskussionen var även Aleksander Gabelic, FN-förbundet,
Elisabeth Abiri, Emerga och Morten Kjaerum, Raoul Wallenberg Institute.



Artikel från Kulturdepartementet

Samling mot rasism – fullsatt
seminarium på MR-dagarna
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

Samling mot rasism var kanske det mest välbesökta
seminariet under Mänskliga rättighetsdagarna 2015 i
Göteborg. I seminariet deltog, förutom kultur- och
demokratiministern, representanter från det civila
samhället som arbetar mot afrofobi, antisemitism,
antiziganism och islamofobi.
Salen, som rymde 320 personer, var fullsatt när Alice Bah Kuhnke hälsade
alla välkomna med att citera adventspsalmen som snart sjungs i skolor över
hela Sverige:

”Vi tänder ett ljus i advent, det värmer den som frusen är. Vi tänder ett ljus i
advent, det sprider ljus i vårt mörker här. Och alla som är rädda och fryser på
vår jord, dom borde få sitta vid vårt bord när vi tänder ett ljus i advent, när vi
tänder ett ljus i advent.”

– I dessa tider när människor flyr för sina liv till Sverige borde det vara en
självklarhet för alla i vårt land att vi ska vara öppna och generösa och ge en
fristad från krig och förföljelse. Men över hela Sverige står asylboenden i
brand. Boenden som, åtminstone tillfälligt, hade kunnat utgöra en fristad för
barn som flytt ensamma eller med sina familjer, sa Alice Bah Kuhnke.

Arbetet mot rasism möter stora utmaningar

Ministern menade att trots det stora engagemanget från frivilliga och det
civila samhället så finns stora utmaningar vad gäller rasism i Sverige i dag
och vi är många aktörer som behöver samlas för att skapa förändring.
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– Under namnet Samling mot rasism har jag därför, i samarbete med flera
andra, bjudit in till samtal från norr till söder under hösten. Jag reser runt i
landet för att inhämta inspiration och kunskap, driva på, belysa och lägga
grunden för en nationell plan mot rasism och liknande former av fientlighet
som regeringen avser att ta fram under nästa år, fortsatte ministern.

Rasismen ser olika ut

Panelen som medverkade vid seminariet bestod av Soraya Post, EU-
parlamentariker, Jallow Momodou, ordförande för Afrosvenskarnas Forum
för Rättvisa, Petra Kahn Nord, generalsekreterare för Judiska
ungdomsförbundet, Aya Mohammed, projektledare för MIO-projektet
(Mångfald, Islamofobi, Organisering) och Ingrid Lomfors chef och
överintendent för Forum för Levande Historia.

Ingrid Lomfors berättade att lärdomar kan dras från situationen i Sverige på
nittiotalet då det kom många flyktingar från Balkan och asylboenden brändes
ned. Samhället lyckades mobilisera mot rasismen då, framhöll hon.

– Det som krävs är folkbildning och att det civila samhället organiserar sig,
här har kommuner och länsstyrelser en viktig roll. Det handlar också om
individen, att stå upp för människor som trakasseras. Det handlar om politik,
det måste finnas en vilja att förändra och att göra det metodiskt, sa Aya
Mohammed.

– Rasismen ser olika ut för olika grupper därför är det viktigt att den bemöts
på rätt sätt och utan samarbete lyckas vi inte, sa Jallow Momodou.

Petra Kahn Nord påpekade att det finns motsättningar mellan vissa utsatta
grupper men lyfte fram att manifestationen i form av en Fredens ring runt
Stockholms synagoga i februari i år var ett gott exempel på samarbete mellan
bland andra muslimer och judar.

Soraya Post menade att rasismen måste erkännas för att den ska kunna
arbetas bort. Hon sa att kunskap om mänskliga rättigheter måste bli bättre
och det måste börja redan tidigt i skolan.

– Vi har olika roller och vi kan alla bidra med en pusselbit. Vi får inte ställa
grupper mot varandra, uppmanade Ingrid Lomfors.



Artikel från Kulturdepartementet

Det gör kulturministern för att
förhindra olovlig hantering av film
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 13 oktober 2016

Skapande, kreativitet och investeringar måste
stimuleras genom att upphovsmän och andra
rättighetshavare får betalt för sitt arbete. Det kräver
välfungerande konstnärliga och kreativa ekosystem i
vilka upphovsrätten är en viktig del.
Det finns ingen enkel lösning för att komma till rätta med olovlig hantering
av film och annat upphovsrättsligt skyddat material. Många olika insatser
behövs på flera områden. För kulturpolitikens del kan det till exempel handla
om insatser för att stärka de legala alternativen och att förbättra
informationen till allmänheten om följderna av olovlig spridning av film och
annat upphovsrättsskyddat material. Det kan också handla om att bidra till
frivilliga överenskommelser som försvårar finansieringen för dem som
sprider upphovsrättsligt skyddat material illegalt.

Enligt uppgift från filmbranschen använder var tredje svensk tjänster som
olovligt sprider upphovsrättsligt skyddat material. Filmbranschen påtalar att
de ekonomiska förluster som detta medför får alltmer kännbara effekter.

Regeringen delar branschens och riksdagens oro över utvecklingen och
genomför därför följande insatser:

I en serie rundabordssamtal har kulturministern sedan hösten 2015
träffat företrädare för ett stort antal aktörer, som alla i olika omfattning
berörs av den olovliga hanteringen av upphovsrättskyddat material. Vid
samtalen har utöver företrädare för upphovsmän och rättighetshavare
även företrädare för bland annat bredbandsbolag, betalföretag, tv-bolag,
Sveriges Annonsörer och Google deltagit. I oktober 2016 antogs en
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gemensam uppförandekod rörande olovlig hantering av
upphovsrättsskyddat material.
Regeringen har förtydligat Statens medieråds uppdrag att informera barn
och unga om upphovsrätt.
Patent- och registreringsverket har tilldelats 80 miljoner kronor i ett
särskilt uppdrag för att öka kunskapen om immaterialrätt och
immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt (dnr
N2016/02167/IF). Arbetet kommer att pågå till 2019.
Patent- och registreringsverket har fått ett kompletterande uppdrag av
regeringen att genomföra kunskapshöjande insatser för ökad förståelse
om upphovsrättens innebörd och för att motverka piratkopiering. PRV
ska även utreda olika insatser som kan underlätta för konsumenter och
andra användare att lagligt ta del av digitalt tillgängligt material så som
film, böcker och musik, med rättighetshavarnas samtycke. (dnr
N2017/04031/IFK)
Regeringen har tillsatt en utredning om straffskalorna för vissa allvarliga
immaterialrättsbrott för att motarbeta den kommersiella och strategiskt
planerade brottsligheten. Utredningen överväger bland annat om det
behövs skärpta straff för de allvarligaste fallen av upphovsrätts- och
varumärkesintrång och ska ta ställning till om åtalsprövningsreglerna bör
ändras. Den ska också utreda om det bör bli lättare att säkra immateriell
egendom, till exempel ett domännamn, under en brottsutredning.
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 15 februari 2018.



Artikel från Kulturdepartementet

Höstmöte med kulturråden
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 12 november 2015

De utsända kulturråden var i början av veckan i
Stockholm för intensiva möten med kollegor och ledning
på Kulturdepartementet. Dessa planeringsdagar äger
rum två gånger per år och är också värdefulla för att
utbyta erfarenheter med varandra.
De åtta kulturråden berättade om sina tidigare och kommande projekt. Trots
att de befinner sig i mycket olika sammanhang finns det gemensamma
beröringspunkter i deras arbete. Uppdraget att främja kulturutbytet med
stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen mellan länderna nås
ofta med nätverkande och matchning. Samarbete med de andra nordiska
ländernas utsända går också som en röd tråd i deras arbete. I till exempel
Berlin delar de fem nordiska länderna en gemensam ambassadanläggning,
vilket underlättar kultursamarbeten. Även kulturråden i London och Istanbul
planerar projekt tillsammans med sina nordiska kollegor i vår.

Det finns förstås också skillnader i hur kulturråden kan verka. Politisk
situation, säkerhetsläge och stationeringlandets syn på kultur påverkar
arbetet. Till exempel ledde bombdådet i Ankara i oktober till att flera
aktiviteter fick ställas in. Politiska läget i Ryssland och Kina påverkar också
kulturrådens planering och arbete, men det gör det inte omöjligt. I båda
länderna arbetar kulturråden mycket med översättare av litteratur på
ländernas språk; en viktig bro för kulturen.

Våra utsända kulturråd bloggar regelbundet från sina stationeringsorter. Följ
dem på Kulturrådsbloggen.
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Artikel från Kulturdepartementet

Ministern besökte
behandlingscenter för
krigsskadade flyktingar
Publicerad 11 november 2015 Uppdaterad 11 november 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besökte under fredagen Röda Korsets
behandlingscenter i Stockholm för krigsskadade och
torterade flyktingar.
Tillsammans med bland andra socialborgarrådet i Stockholms stad Åsa
Lindhagen fick kultur- och demokratiministern verksamheten beskriven för
sig av verksamhetschef Monica Brendler. Hon berättade bland annat om
Landaprojektet där stiftelsen arbetar långsiktigt med traumahantering.
Efterfrågan på den här typen av behandling kommer troligen att öka med
tanke på den rådande flyktingsituationen.

– Det handlar även om att mentalt kunna landa, och inte bara landa på
Arlanda. En ordentlig behandling av trauman är en förutsättning för att
individer ska kunna fungera i kontakt med myndigheter, det svenska
samhället och i tillägnandet av det svenska språket, sa Monica Brendler.

Ministern fick även delta i centrets fotokurs som är ett moment med mer
lustbetonade inslag, och en del av centrets traumabehandling. Här möts
patienter tillsammans under mer avslappnade förhållanden för att stimuleras
till att uppmärksamma och stärka varandra i grupp. 
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Artikel från Kulturdepartementet

Mänskliga rättighetsdagarna 2015
invigda
Publicerad 09 november 2015 Uppdaterad 09 november 2015

Måndagen den 9 november invigdes Mänskliga
rättighetsdagarna 2015 i Göteborg. Årets tema är
rasism. Under konferensen diskuteras rasismen både i
Sverige och globalt.
Dagarna invigdes bland annat med en diskussion med den sydafrikanska
domaren Navi Pillay, FN:s tidigare högkommissarie för mänskliga rättigheter.
Navi Pillay är uppvuxen i ett samhälle präglat av apartheid och hon har
arbetat för människors lika värde under större delen av sitt liv. Hon kom att
bli landets första icke-vita kvinna i Högsta domstolen.

Regeringskansliet deltar i ett flertal seminarier under dagarna och medverkar
med en monter dit besökare kan komma och ta del av material och diskutera
enskilda frågor. Regeringskansliet arrangerar ett seminarium under temat
Samling mot rasism, där representanter från utsatta grupper för rasism och
liknande former av fientlighet medverkar. Kultur- och demokratiministern
Alice Bah Kuhnke och statssekreterare Per Olsson Fridh deltar även vid
seminarier som arrangeras av andra aktörer.
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Artikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

UD och Ku på MR-dagarna
Publicerad 06 november 2015 Uppdaterad 06 november 2015

Utrikesdepartementet medverkar tillsammans med Kulturdepartementet på
MR-dagarna i Göteborg den 9-10 november. Du träffar oss vid monterbord 6
i mässhallen under Regeringskansliets banderoll. Här kan du få information
om vårt arbete för att främja de mänskliga rättigheterna globalt.

Läs mer om MR-dagarna

https://www.regeringen.se/


Artikel från Kulturdepartementet

Kraften som finns hos det civila
samhället och alla frivilliga
volontärer som hjälper vid
flyktingmottagande
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Den internationella flyktingsituationen som pågår är den
allvarligaste sedan andra världskriget. Fler människor
än någonsin tidigare söker asyl i Sverige. Det är ett
ansträngt läge för flera myndigheter och i flera
kommuner, och det pågår ett intensivt arbete för att hitta
lösningar på de stora utmaningar som finns, både på
kort och på lång sikt. I denna svåra situation finns ett
stort och ovärderligt engagemang från det civila
samhället, där många frivilliga krafter ställer upp och
bidrar.

Stockholms Stadsmission driver korttidsboende för
flyktingfamiljer

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte ett av Stockholms
Stadsmissions korttidsboende i södra Stockholm under tisdagen. Till boendet
kommer nyanlända flyktingfamiljer, oftast direkt från Centralstationen.
Familjerna som kommer hit har varit med om hårda prövningar och på
boendet stannar de mellan några timmar och tre dagar innan de antingen
reser vidare, eller väljer att söka asyl.

På korttidsboendet får familjerna tillgång till sovplatser, lagad mat och
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barnen kan få en stund att leka. De får också möjlighet till en dusch, få lite
varma kläder och att tvätta sina kläder.  Stockholms Stadsmission samarbetar
med Röda Korset, Rädda Barnen och Muslim Aid på uppdrag av Stockholm
Stad. Genom Röda korset kan familjerna träffa en sjuksköterska och Muslim
Aid står för tolkhjälp och att det alltid finns mat för de som kommer.

En natt i Stockholm med besök i
flyktingverksamheter

Under natten fortsatte ministern till andra platser i Stockholms innerstad där
frivilliga krafter och organisationer hjälper till med att ta emot flyktingar.

Stockholms moské, i samarbete med Islamic Relief Sverige, har sedan länge
arbetat med att ta emot flyktingar. När allt fler flyktingar kom till Stockholm
blev behovet av fler sängplatser akut och sedan ett par månader tillbaka
samarbetar Stockholms moské med Katarina kyrka och erbjuder flyktingarna
sovplatser, mat, dusch och kläder. Kyrkoherde Olle Carlsson tog initiativet
till samarbetet efter att ha besökt bland annat moskéns verksamhet för
flyktingmottagande.

Moskén, som flyttat ut sin verksamhet från själva moskén till mer lämpliga
lokaler, har öppet dygnet runt och kan dessutom erbjuda tolkhjälp och
tillgång till jurister och läkare.  Hit kommer i huvudsak flyktingfamiljer. Till
Katarina kyrka kommer ensamkommande män från moskéns verksamhet för
att sova. Kyrkan har ett sextiotal sovplatser.

Frivilligas bidrag är ovärderligt

Moskéns och kyrkans samarbete har överlag fått positivt gensvar från
stockholmare i området och omkring 500 volontärer har bidragit till moskéns
och kyrkans arbete med flyktingsituationen. Ali Khalil, som är samordnare
för verksamheten berättade att när de höll på att flytta in i de nya lokalerna
kom en granne förbi och undrade vad de höll på med. Ali berättade att det
skull bli ett flyktingboende med ett femtiotal sängplatser i huset. Grannen
försvann hastigt och inom moskén anade man att det skulle komma protester
mot verksamheten. Några timmar senare kom grannen tillbaka, denna gång
tillsammans med flera grannar och de erbjöd sig istället att hjälpa till med att
få allt i ordning för att kunna starta verksamheten. De frivilligas bidrag är
ovärderligt.



Artikel från Kulturdepartementet

Inbjudan Suleiman Bakhit
Publicerad 26 oktober 2015 Uppdaterad 26 oktober 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjuder in till en spännande
föreläsning med Suleiman Bakhit, en fredskämpe och expert på
förebyggande arbete mot extremism.

Hans vision är att utrota terrorism, metoden är serier för barn och ungdomar
om superhjältar som gör bra saker. Hans studier visar att unga våldsamma
extremister världen över delar samma drivkraft: en vilja att bli hjältar.

Tid: 11 november kl. 10.30 – 12.00

Plats: Norra Latin, Stockholm

Anmälan via länk i bifogad inbjudan.

Välkommen!
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Artikel från Kulturdepartementet

Röster om afrofobi i Malmö
Publicerad 13 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes
höstturné rullar vidare, denna gång till Malmö. Den 9
oktober högtidlighölls årsdagen för slaveriets
avskaffande. Ministern medverkade vid en konferens
”Slavhandelns arv – röster från dagens afrosvenskar”
och ägnade eftermiddagen åt ett dialogmöte med bland
andra representanter för afrosvenskar och lokala
politiker.
Jallow Momodou, ordförande för Afrosvenskarnas Forum för rättvisa (AFR)
inledde konferensen med att det denna dag är 168 år sedan den siste slaven i
svensk ägo frigavs. Detta skedde på ön Saint Berthélemy, en dåvarande
svensk koloni.

Slavhandel under 200 år

Organisationsutvecklaren och samhällsdebattören Kitimbwa Sabuni
berättade om Sveriges koloniala historia och roll i den transatlantiska
slavhandeln. Svenska Afrikakompaniet, som bildades 1649 fick ett kungligt
privilegium av drottning Kristina att bedriva handel söder om Kanarieöarna.
De köpte tillfångatagna afrikaner och fraktade dem över Atlanten där de
såldes eller utbyttes mot varor, till exempel socker och kaffe.

Kitimbwa Sabuni berättade om skeppet Sankt Jakob som fraktade 260 slavar
från Guldkusten till Västindien, varav endast 150 slavar kom levande fram.
Där byttes de mot socker, förutom tre barn som gavs till högt uppsatta
personer i Sverige som present.

Sveriges koloni
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1784 fick den svenske kungen Gustav III ön Saint Berthélemy av Frankrike i
utbyte mot att landet fick använda Göteborgs hamn för handel. På Saint
Berthélemy fanns redan slavar men antalet ökade kraftigt under det svenska
styret. Det fanns också lagstiftning som gjorde tydlig skillnad på svarta och
vitas rättigheter på ön.

Kitimbwa Sabuni berättade också om en präst och hans fru som flyttade
tillbaka till Hudiksvall och tog med sig två av sina slavar, det var två barn 10
år och 14 år gamla. I Sverige behandlades barnen så illa av prästparet att
ortsbefolkningen i Hudiksvall reagerade och anmälde dem. Myndigheterna
beslöt att barnen skulle skickas tillbaka till Västindien. Barnen var i så dåligt
skick och båda dog i lunginflammation vid ankomsten.

FN-dekaden för personer med afrikanskt ursprung

Jallow Momodou framhöll att FNs generalförsamling antagit ”Programme of
activities for the implementation of the International Decade for People of
African Descent”, genom vilken man uppmanar stater att genomföra
program och aktiviteter i syfte att främja respekten, skyddet och
uppfyllandet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
för människor av afrikansk härkomst. Den så kallade dekaden löper mellan 1
januari 2015 och 31 december 2024.

–  I vår första regeringsförklaring slog vi fast att det inte ska finnas någon
plats för afrofobi i Sverige. Den fanns i vårt samhälle under det
transatlantiska slaveriet och den finns här i Sverige i dag. Afrofobin är ett
samhällsproblem som måste bekämpas på såväl nationell som regional nivå.
Rasismen ser olika ut för utsatta grupper och det är viktigt att vi ser de olika
formerna, sa Alice Bah Kuhnke.

Simon Woolley, grundare och verksamhetschef för Operation Black Vote
talade om mobilisering, rätten till politiskt deltagande och lika rättigheter.
Han gav bland annat exempel och lärdomar från Storbritannien. Han menade
att det inte bara handlar om en kamp för svarta, utan pekade på den
blandade publiken:

–  Det är er kamp också. Vi är alla tillsammans ett kalejdoskop av identiteter.
Ni har en minister som vill kämpa mot rasism och ni måste stötta henne.

Många förslag och kloka ord på dialogmöte



Under eftermiddagen bjöd ministern in representanter för afrosvenskar,
representanter från Malmö stad och lokala politiker för att diskutera vilka
utmaningar som identifierats när det gäller demokrati, inkludering och
inflytande och när det gäller afrofobi. Ministern var också angelägen om att
diskutera åtgärder för att möta dessa utmaningar.

Många lyfte fram behovet av fakta och att kartlägga situationen, hur den ser
ut idag. Det gäller till exempel att se ojämlikheten på arbetsmarknaden. ”Det
går inte att hantera problemet om man inte gör analysen först”. En annan
viktig faktor som diskuterades är behovet av kunskap. Det behövs mer
kunskap. Det är vanligt att inte ha koll på begrepp som afrofobi eller
rasifiering. Man måste arbeta på flera nivåer och börja redan tidigt i skolan
med barn.



Artikel

”Alla kan inte göra allt men alla
kan göra något”
Publicerad 13 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Skapa ännu bättre etableringsmöjligheter med fokus på
jobb och utbildning för nyanlända. Bygga hållbara
lösningar tillsammans. Ta lärdom från liknande
situationer tidigare. Hämta kunskap från lokala initiativ
som också kan bli nationella. Så kan regeringens
nationella samling ”Sverige tillsammans” sammanfattas.
Dagen syftade till att kraftsamla för att skapa ännu bättre villkor och
möjligheter för flyktingar som tagit sig till Sverige den senaste tiden. Antalet
flyktingar ökar för varje dag. Väl medveten om situationens allvar och
komplexitet, var statsminister Stefan Löfven ändå positiv när han avslutade
dagen.
– Varje enskild människas engagemang behövs och vi behöver se oss själva i
andra. Det här arbetet är inte lätt och det går inte snabbt, men det är möjligt,
och vi står tillsammans i Sverige, sade statsminister Stefan Löfven.

Statsministern betonade att Sverige står inför en av de absolut största
humanitära insatserna i Sveriges historia. Han gjorde reflektioner bakåt i
tiden och drog paralleller till andra världskriget och krisen på Balkan att
jämföra med situationen i Syrien just nu.

– Vi följer utvecklingen timme för timme och fokuserar självfallet på att
rädda liv, men det gäller också att hålla ordning och reda. Vi måste klara att
utveckla ett ännu bättre etableringsarbete så att flyktingar får jobb, kommer i
utbildning, lär sig det svenska språket och kan erbjudas bostäder. Det är
viktigare än någonsin att en människa behandlas som en människa och därför
är vi här i dag, sade statsministern.
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En av de inbjudna deltagarna var Hala Mohammed. Hon flydde med sin
familj från Eritrea och kom till Sverige på 90-talet. I dag är hon ordförande i
Röda Korsets Ungdomsförbund och vice ordförande i Svenska Röda Korset.
Tillsammans med Lena Landin, pensionerad barnmorska och volontär inom
Svenska Kyrkan, samtalade hon med kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke om hur det organiserade engagemanget stärker, förändrar och
ger kraft.

– Jag kunde inte bara sitta och titta på utan ville göra något själv precis som
andra gjorde något för mig när jag kom till Sverige. Alla kan inte göra allt
men alla kan göra något, det finns något för alla att bidra med, sade Hala
Mohammed.  

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson efterlyste ett ”Hela Sverige
skramlar” där företag öppnar sina företag och erbjuder praktikplatser och
människor öppnar sina nätverk för flyktingar. Hon uppmanade också
företagen att rekrytera utan fördomar.

– Sverige måste bli ännu bättre på att integrera, det är vårt gemensamma
ansvar. Nu är det inte tid att stänga dörrar till arbetsmarknaden, utan att
öppna dörrar och vara pragmatiska. Vi måste alla hjälpas åt för att se till att
mottagandet blir bra, sade Ylva Johansson.

Erik Nilsson, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet,
presenterade hur arbetet kommer att fortsätta i hela Sverige. Under våren
2016 följer regeringen upp med regionala, länsvisa konferenser. Syftet är att
samla representanter från kommunerna i respektive region och berörda
myndigheter för att skapa bättre etableringsmöjligheter för nyanlända
inklusive mottagandet av ensamkommande barn, att lära sig svenska språket
och att komma in i det svenska samhället. 



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen vill bättre ta tillvara det
civila samhällets kompetens
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Fredagen den 2 oktober samlades representanter från
drygt hundra organisationer i det civila samhället till
hearing inför framtagandet av en ny modell för samråd.
Initiativet är Kulturdepartementets i samarbete med
samtliga andra departement.
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Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet,
Statsrådsberedningen

Ett Sverige tillsammans för
nyanländas etablering
Publicerad 07 oktober 2015 Uppdaterad 07 oktober 2015

Måndag den 12 oktober samlas kommuner,
myndigheter, företag, fackliga organisationer,
civilsamhället och andra aktörer för att tillsammans
skapa ännu bättre förutsättningar för nyanlända som
kommer till Sverige. Statsminister Stefan Löfven står
värd för konferensen och har bjudit in cirka 800
deltagare till en nationell samling, Sverige tillsammans.
Syftet med dagen är att samla alla krafter som kan bidra till att förbättra
nyanländas etablering.

I regeringsförklaringen informerade statsministern om den nationella
samlingen och att syftet med dagen är att regeringen träffar olika aktörer i
samhället för att ta fram de bästa lösningarna för ett starkt svenskt
mottagande. Genom olika seminarier kommer det vara möjligt att ta del av
framgångsrika arbetssätt som tillämpas runt om i landet.

- Det är viktigt att Sverige nu samlas. Målet är att nyanlända vuxna snabbt
kan börja jobba, att nyanlända barn ska få en så bra skolgång som möjligt
och att alla nyanlända ska ges rätt förutsättningar att komma in i det svenska
samhället, säger statsminister Stefan Löfven.

Under dagen medverkar även arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Den nationella samlingen
äger rum mot bakgrund av den senaste tidens akuta situation med allt fler
människor som flyr till Sverige från krig och förtryck i andra länder. Detta
gör att det finns ett stort behov av fler och mer effektiva insatser för att
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nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

- Det handlar om människor som många gånger flytt för sina liv och under
svåra förhållanden kommit för att söka skydd i vårt land för att börja ett nytt
liv här. Bara om vi alla hjälps åt kan vi skapa goda förutsättningar för detta,
säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har samordningsansvar för
etableringen av nyanlända och regeringen har presenterat stora reformer av
etableringspolitiken i syfte att uppnå ett effektivt mottagande i hela landet.
Arbetsmarknadsministern  talar under dagen om regeringens etableringspaket
och professor Olof Åslund, IFAU, ger en bild av forskningsläget. Därefter
blir det panelsamtal om goda exempel och framgångsfaktorer för arbetet.

Språket är ett exempel på en mycket viktig del  som är avgörande för att
nyanlända lättare ska komma in i samhället och arbetslivet. Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer att leda ett samtal om hur
organiserat engagemang stärker, förändrar och ger kraft.

- Frivilligsverige utgör en central del för att de människor som nu är på flykt
och kommer till Sverige ska ges en möjlighet att också få en plats i vårt
samhälle. Nu bidrar regeringen med ytterligare 10 miljoner kronor för att de
frivilliga krafterna ska kunna fortsätta att hjälpa och även möta upp det stora
engagemang som just nu blommar runt om i hela landet, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Under våren 2016 följs Sverige tillsammans upp med regionala konferenser i
alla län. Syftet är att samla representanter från kommunerna i respektive
region och berörda myndigheter för att diskutera utmaningar och möjligheter
i flyktingmottagandet.



Artikel från Kulturdepartementet

Samling mot rasism: Ministern
diskuterar antiziganismen i
samhället
Publicerad 30 september 2015 Uppdaterad 30 september 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in
sakkunniga och experter på frågor som rör romers
rättigheter och företrädare för romska organisationer till
ett dialogmöte den 28 september. Samma kväll deltog
ministern vid biopremiären i Stockholm av filmen om
Katarina Taikon.
Syftet med dialogmötet var främst att diskutera antiziganismen i Sverige,
vilka huvudsakliga utmaningar som finns och hur vi bäst kan möta dessa.
Dialogen är en del av Samling mot rasism där ministern bjuder in till
kunskapshöjande aktiviteter och dialoger om rasism på olika platser i landet
under hösten 2015.

– För mig är det mycket värdefullt att få ta del av era erfarenheter och er
kunskap på detta område. Inför arbetet med regeringens planerade nationella
plan för att motverka rasism och liknande former av fientlighet vill jag ha så
många förslag och idéer som möjligt, sa Alice Bah Kuhnke.

Det var en stor uppslutning på mötet där ett trettiotal personer deltog.
Diskussionerna fokuserade kring två frågor: ”Vad är era erfarenheter av
antiziganism?” och ”Vad kan vi göra för att motverka antiziganism i
samhället?”.

Bilden av romer

Så gott som samtliga deltagare vittnade om egna erfarenheter av den
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antiziganism och diskriminering som fortgår i samhället. Några menade att
det handlade om en daglig rasism och att - om det fanns en skala - så är
antiziganismen lägst. Några menade också att de var vana vid att dölja sin
romska identitet. Diskrimineringen äger rum överallt i samhället; i affärer, på
restauranger etcetera.

En stor anledning till antiziganism och diskriminering av romer, menade flera
av deltagarna, är den stereotypa bild som finns av ”hur romer är”. Det finns
bestämda uppfattningar i samhället som är svåra att bryta. En försvinnande
liten del på bibliotek och inom litteraturen beskriver en mer varierad och
differentierad bild av romers liv.

Satsa på barnen

Ett av många förslag som lyftes fram var att satsa på bättre skolundervisning
om våra nationella minoriteter för att tidigt bemöta fördomar. Idag finns det
kunskapshöjande projekt som romska föreningar erbjuder skolor helt gratis,
men många skolor visar inte intresse för dessa. Vidare lyftes det förslag om
riksomfattande kampanjer, där media och public service också måste dra sitt
strå till stacken. Det är vanligt att romer endast förekommer i negativa
sammanhang, media måste rapportera om romer i positiva sammanhang
också.

Ett annat förslag var att satsa på forskning om romer, där också romska
forskare skulle delta. Ett återkommande önskemål var att verka för att romer
ska vara delaktiga i de offentliga strukturerna, till exempel genom att stärka
stödet till det romska civila samhället.

Filmen ”Taikon” hade premiär i Stockholm

Efter dialogmötet samlades alla för att delta vid biopremiären av filmen
”Taikon” av Lawen Mohtadi och Gellert Tamas. De självbiografiska
böckerna om Katitzi gjorde Katarina Taikon till en av våra mest lästa och
älskade författare. Hon förde en envis kamp för mänskliga rättigheter och
filmen visar hur folkhemmet växer fram, samtidigt som romerna lämnades
utanför.

 



Artikel från Kulturdepartementet

Biskop Salwan Alkhamas besökte
Kulturdepartementet
Publicerad 30 september 2015 Uppdaterad 30 september 2015

Den 29 september tog statssekreterare Per Olsson
Fridh emot biskop Salwan Alkhamas från det
Mandeiska sabeiska trossamfundet. Biskopen besökte
Kulturdepartementet tillsammans med en delegation för
att överlämna samfundets ansökan om avgiftshjälp.
I Sverige finns det 22 statsbidragsberättigade trossamfund/ samverkansråd.
Det Mandeiska sabeiska trossamfundet registrerades 2001 och blev elva år
senare berättigat till statsbidrag. Med statsbidrag kan trossamfunden bekosta
skolor, präster, lokaler och liknande.

Det Mandeiska sabeiska samfundet samlar mandéer som är bosatta i Sverige.
Enligt biskop Salwan Alkhamas närmar sig samfundet 10.000 medlemmar i
Sverige. Det finns tretton lokala församlingar, från Sandviken i norr till
Malmö i söder.

Statssekreterare Per Olsson Fridh hälsade delegationen välkommen och
betonade vikten av att värna den religiösa friheten i Sverige. Han tog emot
ansökan och fick även ta emot en gåva i form av deras heliga skrifter Ginza
Raba (”Den stora skatten”).

Biskop Salwan Alkhamas menade att det var ett värdefullt möte för hela
församlingen. Han lyfte också fram vikten av att medverka i det
interreligiösa rådet. Inom rådet träffas representanter från flera olika
trosuppfattningar, bland annat Ortodoxa kyrkan, Svenska kyrkan, Judiska
församlingen och Pingstkyrkan. Dialogen är viktig för att sprida kunskap om
religioner, men också för att visa ödmjukhet, solidaritet och godhet, menade
biskopen.
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Artikel från Kulturdepartementet

Förebygga våldbejakande
extremism
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen föreslår att arbetet med att förebygga
våldsbejakande extremism förstärks med tio miljoner
kronor.
Regeringen har under 2015 med de nya uppdragen till den nationella
samordnaren kraftigt förstärkt arbetet för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Förstärkningen föreslås nu bli långsiktig. Skälet
är den oroande utvecklingen av extremism och terrorism i Sverige och
världen.  I Sverige finns aktiva våldsbejakande högerextremistiska och
vänsterextremistiska grupper. I EU:s närområde och i världen pågår ett antal
väpnade konflikter som skapar grogrunder för våldsbejakande extremism
och terrorism både inom dessa länder och utanför dem. I flera EU-länder
pågår även en ökad polarisering där rasistiska och främlingsfientliga partier
fått starkare stöd.

De förslag och den strategi som den nationella samordnaren har i uppdrag att
ta fram, samt pilotverksamheten med en nationell stödtelefon, kan med
denna förstärkning av ytterligare 10 miljoner kronor omhändertas och
utvecklas vidare.
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Artikel från Kulturdepartementet

Trossamfundens säkerhetsarbete
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen föreslår att ge fortsatt stöd till
säkerhetshöjande insatser hos trossamfunden genom
Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 7 miljoner
kronor tillförs.
Religionsfriheten är central i Sverige. Det ska vara självklart att alla ska
kunna utöva sin tro utan att vara rädda för hot och våld.
Omvärldsutvecklingen har lett till att hot och hat i allt större grad mot
religiösa inriktningar.

Religiösa byggnader och andra institutioner, såsom skolor, utsätts för
skadegörelse. Personer som bär tydliga religiösa symboler riskerar också att
utsättas för hot, våld och trakasserier endast på grund av sin religiösa
tillhörighet.

Det är rättsväsendets myndigheter som ytterst ansvarar för ordning och
säkerhet, men regeringen bedömer att ett viktigt komplement till dessa
myndigheters arbete är att ge fortsatt stöd till säkerhetshöjande insatser hos
trossamfunden genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
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Artikel från Kulturdepartementet

Nationalmuseum får två miljoner
kronor för att stärka kultur i
regionerna
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen tillför Nationalmuseum två miljoner kronor
årligen från år 2016 för att stärka museets regionala
närvaro.
Satsningen ska öka tillgängligheten och delaktigheten till kultur i hela landet.
Genom ett förstärkt regionalt samarbete kan museets konst och samlingar
spridas och tillgängliggöras ytterligare. Satsningen kan möjliggöra ett
regionalt samarbete med länsmuseet Jamtli i Östersund om en etablering av
Nationalmuseum Norr.
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Artikel från Kulturdepartementet

Omställning av filmpolitiken
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen föreslår att staten från och med 2017 ska ta
ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken.
Därmed lämnar staten filmavtalet som under en lång tid
finansierat och styrt delar av den statliga filmpolitiken.
För att finansiera omställningen avsätter regeringen 25 miljoner kronor redan
2016 och 235 miljoner kronor årligen 2017 och 2018. I satsningen ingår en
särskild satsning på 25 miljoner kronor årligen under 2016–2019 för att
stärka mindre biografer på landsbygden och i mindre orter.

Film i alla dess former är en av de viktigaste uttrycksformerna i vår tid. Det
är en konstform som når ut till de allra flesta oavsett ålder och bakgrund.
Sverige är i filmhänseende en liten marknad. Utan gemensamma insatser är
det inte möjligt att upprätthålla en svensk filmproduktion på hög nivå.
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Artikel från Kulturdepartementet

Samling mot rasism: Alice Bah
Kuhnke besökte Fryshuset
tillsammans med
Europaparlamentets talman
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

Europaparlamentets talman Martin Schulz besökte
Sverige och träffade bland andra H.M. Konung Carl XVI
Gustaf, statsminister Stefan Löfven, utrikesminister
Margot Wallström, talman Urban Ahlin och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Kultur- och demokratiministerns möte med Martin Schulz ägde rum under
deras gemensamma besök på Fryshuset. Syftet med besöket var att närmare
studera en av Fryshusets verksamheter, Exit, och att ta del av Fryshusets
kunskap om det förebyggande arbetet mot extremism, rasism och våld.

Exit – en väg tillbaka till samhället

Martin Schulz och Alice Bah Kuhnke togs emot av Fryshusets chef Anja
Frey, som guidade under en kort rundvandring och berättade om Fryshusets
verksamhet.

Robert Örell, verksamhetschef för Exit, berättade om arbetet. Exit har sedan
starten 1998 varit en av de viktigaste verksamheterna inom det civila
samhällets organisationer i arbetet mot högerextremism och rekrytering till
rasistiska organisationer. Exit arbetar särskilt med att stödja personer som
vill lämna högerextremistiska organisationer och grupper och har sedan
starten hjälpt mer än 800 personer. Flera av de som jobbar i projektet har
själva varit aktiva i olika nationalistiska grupper och hjälper nu andra utifrån
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sina erfarenheter. Regeringen har stöttat denna satsning från starten.

– Det är ett viktigt arbete som Exit bedriver, inte minst i dessa tider när
rasism och andra former av fientlighet kan få fotfäste. Det är också ett
exempel på hur betydelsefull civilsamhällets roll är för samhällsutvecklingen,
sa Alice Bah Kuhnke.

Martin Schulz menade att Exit-projektet är viktigt för hela Europa och får
inte begränsas till Stockholm. Han menade att många medlemsländer är i
stort behov av att få lyssna till arbetet som Exit bedriver och föreslog att Exit
skulle komma till Bryssel och berätta om hur de arbetar.

Ett samhälle som välkomnar alla

Samhällsutvecklingen går fort och den europeiska gemenskapen växer. Detta
innebär att olika kulturer blandas, men också klyftor, fortsatte Martin
Schulz.  En del klyftor minskar med tiden, men inte alla. Han såg risker som
till och med skulle kunna leda till våldsamma stridigheter. Därför talade han
om Sverige som en förebild. Martin Schulz poängterade hur viktigt det är att
vända den offentliga debatten, såsom vi gör i Sverige, för att kunna styra mot
ett samhälle som välkomnar alla oavsett bakgrund eller hudfärg. Han var
noga med att poängtera att det inte var ett samhälle där alla var likadana som
han eftersträvade, utan ett samhälle där alla var välkomna och där man
tillsammans bestämde utvecklingen.

Han talade om att majoriteten i samhället är tysta, de måste höras. Han
menade att den tysta majoriteten är oförutsägbar och politiker är många
gånger opportunister, som riskerar att bli ledda av den tysta majoriteten
istället för att leda. Därför har Sverige en fördel i att ha starka politiker som
kan kliva fram och styra utvecklingen.



Artikel från Kulturdepartementet

Fler ska ges möjlighet att delta i
den kommunala musik- och
kulturskolan
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen satsar 100 miljoner kronor årligen på att
främja låga avgifter i den kommunala musik- och
kulturskolan. Detta föreslås i regeringens
budgetproposition för 2016 efter överenskommelse med
Vänsterpartiet.
Det finns flera hinder för deltagande i den kommunala musik- och
kulturskolan. Ett av dem är höga avgifter. Därför vill regeringen bidra till att
möjliggöra låga avgifter i den kommunala musik- och kulturskolan. Syftet är
att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att fördela bidraget.
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Artikel från Kulturdepartementet

Arbetet med en nationell plan mot
rasism fortsätter
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen, i överenskommelse med Vänsterpartiet,
förstärker arbetet med att förebygga och motverka
rasism och liknande former av fientlighet. 20 miljoner
kronor avsätts under fyra år (2016-2019) på arbetet
genom att samla och systematisera arbetet inom ramen
för en nationell plan.
Regeringen satsar totalt 20 miljoner kronor under fyra år för att förstärka
arbetet med att förebygga och motverka rasism och liknande former av
fientlighet. Genom att samla och systematisera arbetet inom ramen för en
nationell plan kommer regeringen att lägga grunden för ett långsiktigt och
resultatinriktat arbete mot rasism och liknande former av fientlighet.

Under hösten träffar kultur-och demokratiministern, inom ramen för Samling
mot rasism, berörda aktörer i olika delar av landet för att tala om vilka
utmaningar som finns inom området och vilka åtgärder som behövs. Detta
kommer att utgöra en viktig del av underlaget för den nationella planen som
ska tas fram. Från 2016-2019 tillförs 5 miljoner kronor årligen.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringens förstärker arbetet
mot diskriminering
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen förstärker arbetet mot diskriminering på
nationell, regional och lokal nivå genom ökat stöd till
Diskrimineringsombudsmannen och till de så kallade
antidiskrimineringsbyråerna. Totalt föreslås en satsning
på 12 miljoner kronor. Förslaget är en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
För att förbättra förutsättningarna att motverka diskriminering och för att fler
individer ska få sina rättigheter tillvaratagna får
Diskrimineringsombudsmannen (DO) tio miljoner kronor permanent. Även
lokala verksamheter mot diskriminering, så kallade
antidiskrimineringsbyråer, får två miljoner kronor i tillskott permanent,
eftersom det också behövs insatser från organisationer inom det civila
samhället på regional och lokal nivå.

Antidiskrimineringsbyråerna spelar en viktig roll när det gäller att motverka
och förebygga diskriminering på lokal nivå. Som civilsamhällesaktör har de
dessutom andra möjligheter att stödja och hjälpa enskilda än vad en
myndighet har. Det finns till exempel tecken på att det för vissa människor
kan kännas främmande att vända sig till en myndighet och att de heller söker
sig till en lokal kontakt för rådgivning.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på Sametinget
och samisk kultur
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Från och med 2016 höjs Sametingets
förvaltningsanslag med två miljoner kronor. Samtidigt
ska statens bidrag till samisk kultur höjas med en miljon
kronor årligen. Detta föreslår regeringen i
överenskommelse med Vänsterpartiet i
budgetpropositionen för 2016.
Syftet med satsningen är att ge Sametinget ökade möjligheter att vara en
aktiv part i arbetet med en framtida samepolitik. Det löpande arbetet
behöver även förstärkas för att ge goda förutsättningar att möta de krav och
förväntningar som ställs på Sametinget samt i övrigt för att Sametinget ska
kunna ha resurser för egna ökade ambitioner.

Regeringen höjer samtidigt bidraget till samisk kultur med en miljon kronor
permanent. Syftet är att verka för en levande samisk kultur och skapa bättre
förutsättningar för samiskt konst- och kulturliv. Sametinget, som är
förvaltningsmyndighet för samisk kultur, har i uppgift att besluta om
fördelningen av statens bidrag.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen ger stöd till planer på
ett nationellt migrationsmuseum
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Regeringen föreslår att ge Malmö kommun ett bidrag till
en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt
demokrati- och migrationsmuseum. Bidraget ska också
användas till en internationell vetenskapligt konferens i
Malmö under våren 2016 som avstamp inför förstudien.
Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen
och Vänsterpartiet.
Migration har ständigt varit aktuellt genom historien eftersom människor i
alla tider haft anledning att, frivilligt eller ofrivilligt, flytta till nya områden.
Svält, krig, förföljelse och brist på arbetstillfällen är några av de skäl som
tvingar människor att lämna sin hembygd. Under 1800-talet och tidigt 1900-
tal valde ca 1,5 miljoner svenskar att emigrera för att få bättre
levnadsvillkor. Sedan andra världskriget har människor sökt sig till Sverige
för att få skydd eller för att de erbjudits arbete. Många av dessa människor
har bosatt sig i eller passerat Malmö och de bär på värdefulla berättelser om
sina erfarenheter som kan bidra till ökad förståelse för migrationens och
demokratins villkor.
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Artikel från Kulturdepartementet

Biografer i hela landet
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Regeringen föreslår en satsning på 25 miljoner kronor
årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer
i glesbygden och i mindre orter. Denna satsning är del
av regeringens större satsning på omställningen av
filmpolitiken.
Biografer är viktiga mötesplatser som har stor betydelse för spridning och
visning av såväl film som av till exempel konserter och operaföreställningar i
hela landet.

Trots positiv utveckling tack vare digitaliseringen är de ekonomiska
utmaningarna för biograferna i glesbygden och i mindre orter stora. De
ekonomiska marginalerna är små och inte sällan bedrivs verksamheten helt
eller delvis av ideella krafter.

Satsningen ska stärka visningsverksamheten och bidra till att sprida och visa
film i hela landet.

Ett levande kulturliv är en central del av en demokrati. Regeringen
prioriterar insatser för att alla människor i alla delar av landet ska få
möjlighet att ta del av kulturlivet.
Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.
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Artikel från Kulturdepartementet

Fri entré vid vissa statliga museer
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Regeringen föreslår, efter överenskommelse med
Vänsterpartiet, att från och med 2016 öka anslaget till
de statliga museimyndigheterna med 80 miljoner kronor
för att införa fri entré vid vissa statliga museer.
Regeringen bedömer att lika tillgång till det gemensamma kulturarvet bör ses
som en demokratisk rättighet och att det är viktigt att så många som möjligt
upplever att museerna är till för dem.

Reformen med fri entré på de statliga museerna som pågick 2005 och 2006
möjliggjorde för många fler grupper i samhället att ta del av det
gemensamma kulturarvet. Det är nu dags att återigen öppna de statliga
museerna för alla.
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Artikel från Kulturdepartementet

Höstturnen i Norrbotten
Publicerad 08 september 2015 Uppdaterad 08 september 2015

Tidigt på morgonen den 4 september fortsatte kultur-
och demokratiministern sin höstturné mot Luleå och
Norrbotten. Höstturnén är en del av satsningen Samling
mot rasism. Ministern bjöd in till och medverkade vid en
fullsatt dialogkonferens om islamofobi. Men hon bjöd
även in till samtal med representanter för kommuner
och landsting och för olika lokala organisationer som
arbetar mot rasism och liknande former av fientlighet.

MIO-projektet en förebild

Aya Mohammed, som är projektledare, presenterade MIO-projektet som
drivs inom ramen för Sensus studieförbund och som hittills finansierats av
Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Kiruna kommun och
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. MIO står för Mångfald,
Islamofobi, Organisering. Aya Mohammed menar att folkbildning och ökad
organisering är viktiga verktyg mot rasism. Projektet syftar till att öka
mångfalden och öppenheten samt att underlätta organiseringen för muslimer
så att Norrbotten blir en plats för alla. Ett sätt att arbeta med att motverka
rasism är genom att bredda kulturlivet.

Ett exempel på aktiviteter som MIO-projektet genomför är föreläsningar om
islamofobi och radikalisering som Aya Mohammed håller tillsammans med
Salahuddin Barakat. Salahuddin Barakat är en muslimsk teolog och rättslärd.
Han träffar många ungdomar som vill strida med IS. Tillsammans har de varit
i Kiruna och Jokkmokk och kommer att fortsätta vidare till Luleå.

Utbildning stärker
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Dialogkonferensen i Kulturens hus i Luleå inleddes med att Kowsar
Abdihakim hälsade alla välkomna. Hon berättade om en händelse som ägt
rum två år tidigare. Det var när hennes mamma hade träffat på en man
utanför huset där hon bor som frågat henne varför hon kommit till Sverige.
”Du tar våra pengar, åk hem till ditt eget land”, hade mannen skrikit. Nästa
dag hade mannen stått utanför igen och pekat på huset där mamman bor.
Modern sa till sin familj att hon inte ville stanna i Sverige längre, att hon
blivit rädd.

– Det var då jag träffade Aya, det var när jag gick maktutbildningen som
MIO-projektet arrangerar. Aya sa till mig att alla har samma rätt att få vara
här i Sverige. Hon förändrade mitt liv, berättar Kowsar Abdihakim.

Deltagarna under dialogkonferensen kom bland annat från kommuner,
myndigheter, organisationer och skolor. En av dessa var Joakim Nordstrand,
ledamot i kommunstyrelsen i Gällivare.

– Det har blivit ett hårdare klimat. Rasismen ökar på landsbygden, men vi ser
också att motståndet ökar, säger Joakim Nordstrand. Orsaken till det hårdare
klimatet kan vara att landsbygden har varit bortglömd under en längre tid
och att vi vill hitta enkla svar på våra problem och letar syndabockar.

Samling mot rasism

Alice Bah Kuhnke som bjöd in till dialogkonferensen, tillsammans med
Sensus, deltog också i de efterföljande gruppdiskussionerna.

– Vi samlas här i dag som en del av vad jag och regeringen kallar Samling mot
rasism. Vi ser att det finns stora utmaningar vad gäller rasism i Sverige i dag
och vi är många aktörer som behöver samlas för att skapa förändring. Jag har
därför, i samarbete med flera andra, bjudit in till samtal från norr till söder
under hösten. Jag kommer att resa runt i landet för att inhämta inspiration
och kunskap, driva på, belysa och lägga grunden för en nationell plan mot
rasism och hatbrott som regeringen tänker ta fram, sa Alice Bah Kuhnke i
sitt tal.

Attityder mot muslimer

Under konferensen diskuterades även de senaste nyhetshändelserna som den
fruktansvärda bilden av den treåriga pojken Alan som sprids över världen,
samtidigt som Ungern vägrar att släppa in muslimska flyktingar för att ”värna



sin kristna identitet”.

Anna Waara, föräldraledig projektledare från MIO-projektet gav exempel på
attityder som finns i samhället. Hon berättade om en gruvarbetare i Kiruna
som vittnade om att rasismen hade exploderat i fikarummet efter
händelserna i Paris vid Charlie Hebdo. Han kunde till slut inte stanna kvar.
Eller om problemen med att hitta lokaler för moskéverksamhet eller annan
föreningsverksamhet för muslimer.

– Samverkan är en framgångsfaktor. Man ska inte reducera islamofobi till att
vara en fråga för muslimer. Det är en fråga för alla, sa Örjan Wallin från
Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Man behöver arbeta med attityder
redan i skolan. Det är tidiga åtgärder som är de bra åtgärderna.

Han gav också ministern ett direkt råd:

– Närhetsprincipen! Lyssna på dem som är närmast och mest engagerade!

Samtal för det fortsatta arbetet

Efter dialogkonferensen bjöd ministern in flera representanter för det
muslimska civilsamhället till samtal om islamofobi. Alice Bah Kuhnke fick
kunskap, många råd och en stor dos inspiration till sitt fortsatta arbete:

– Samhället måste lära sig att se skillnaden mellan religion och politik, sade
Sheymaa Baradie, en av deltagarna i MIO-projektets maktutbildning. För att
jag bär slöja så innebär det inte att jag sympatiserar med alla andra muslimer.
Många tror att islam är en politik, men islam är en religion.

– Folk behöver få veta vad som händer i en moské och känna sig välkomna
in. Det skulle skingra många av de missuppfattningar som finns, sa Tessa
Takkinen från den muslimska kvinnoföreningen Piteå Noor.

 



Artikel från Kulturdepartementet

Höstturnén: Raoul
Wallenbergdagen
Publicerad 31 augusti 2015 Uppdaterad 31 augusti 2015

Den 27 augusti är det Raoul Wallenbergdagen. Kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke bjöd in ett
hundrafemtiotal personer från organisationer,
myndigheter och skolor, som alla är engagerade i
arbetet mot rasism, hatbrott och liknande former av
fientlighet till en lunch i Rosenbad.
- Det är en stor ära för mig att få välkomna er hit till Rosenbad på Raoul
Wallenbergs dag. Raoul Wallenbergs gärning för att rädda tiotusentals judar
under andra världskriget är en inspiration för oss alla som kämpar mot
rasismen i dag, sa ministern i sitt välkomsttal.

I anslutning till lunchen hölls också en mycket uppskattad föreläsning av
Ingrid Lomfors från Forum för Levande Historia, på temat ”Historiska
lärdomar för framtida utmaningar” (föreläsningen kan ses i efterhand på
regeringen.se/samlingmotrasism).

Att sprida budskap om medmänsklighet

En av de främsta hedersgästerna under lunchen och seminariet var Nina
Lagergren, Raoul Wallenbergs syster. Hon var med och startade Raoul
Wallenberg Academy och är fortfarande engagerad i att sprida budskapet om
medmänsklighet.

- Dagen är oerhört viktig. Det vi inte trodde skulle hända under andra
världskriget, det hände, och samma sak kan upprepas igen. Vi kan råka ut för
liknande förföljelse. Därför får vi aldrig sluta kämpa, vi kan aldrig ge upp.
Det är viktigt med goda förebilder och det är bra att Raoul får vara det, sa
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Nina Lagergren.

En annan av de inbjudna gästerna var den välkända operasångaren Rickard
Söderberg. Han var en av de nominerade till Raoul Wallenbergpriset, som
delades ut senare på kvällen. Rickard, även känd som Gaytenoren, har på
olika sätt runt om i världen arbetat för hbtq-personers rättigheter.

Livslångt engagemang för sanningen

Juryn har i år beslutat att priset ska delas av Hédi Fried och Emerich Roth,
som båda har överlevt Förintelsen. De har kunnat övervinna sin smärta och
sina fruktansvärda upplevelser för att i ett livslångt engagemang berätta
sanningen. De har visat på kunskapens kraft för att förmedla tolerans och
medmänsklighet. Tillsammans grundade de Föreningen Förintelsens
överlevande.

- Idag finns få kvar som kan vittna om nazismens illdåd. Hédi Frieds och
Emerich Roths insatser för att nå unga människor är grundläggande för den
framtida upplysningen kring rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, sa
juryns ordförande Olle Wästberg.

Samling mot rasism

Den 27 augusti var också startskottet för regeringens satsning ”Samling mot
rasism” och den turné som ministern kommer att genomföra under hösten.

- Vi ser de stora utmaningarna vad gäller rasism i Sverige i dag och vi är
många aktörer som behöver samlas för att skapa förändring. Jag har därför, i
samarbete med flera andra, bjudit in till samtal från norr till söder under
hösten. Jag kommer att resa runt i landet för att inhämta inspiration och
kunskap, driva på, belysa och lägga grunden för en nationell plan mot rasism,
hatbrott och liknande former av fientlighet som regeringen tänker ta fram, sa
Alice Bah Kuhnke.



Artikel från Kulturdepartementet

Startskott för Samling mot rasism
Publicerad 21 augusti 2015 Uppdaterad 27 augusti 2015

Den 27 augusti högtidlighålls Raoul Wallenbergs dag.
Med dagen vill man stå upp för humanitet och motverka
rasism och liknande former av fientlighet. Dagen är
också startskottet för en turné ”Samling mot rasism”
som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
genomför under hösten.
Som en del av firandet av Raoul Wallenbergdagen bjuder kultur- och
demokratiministern in till en eftermiddag med samtal om hur vi tillsammans
kan stå upp för det goda och bekämpa rasismen i samhället. Ingrid Lomfors,
överintendent och chef för Forum för levande historia, föreläser på temat
”Historiska lärdomar för framtida utmaningar”.

Samling mot rasism

Raoul Wallenbergs dag är också startskottet för en höstturné som kultur- och
demokratiministern avser att genomföra under namnet ”Samling mot
rasism”.

- Antisemitism, antiziganism, islamofobi, afrofobi och rasism mot samer är
uttryck för ett samhälle i vilket människan förnekas rätten att vara sig själv
fullt ut, säger Alice Bah Kuhnke.

Kultur- och demokratiministern vill med höstturnén lyssna till och samtala
med bland andra regionala och lokala politiker och tjänstepersoner samt med
representanter för utsatta grupper. Hon kommer till exempel att besöka
Luleå för att samtala om islamofobi, vara med vid biopremiären av filmen
om Katarina Taikon, diskutera afrofobi i Malmö och medverka vid
Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg.
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- Samling mot rasism innebär såväl en intensifiering av regeringens arbete
mot rasism som ett förarbete för en samlad nationell plan mot olika former
av rasism och hatbrott som jag och regeringen avser att ta fram. Tillsammans
kan vi kraftsamla mot rasismen!

 



Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen på Stockholm Pride
2015
Publicerad 29 juli 2015 Uppdaterad 29 juli 2015

För elfte gången deltar Regeringskansliet i Stockholm
Pride. Arbetet för lika rättigheter och möjligheter för
hbtq-personer är en viktig fråga för regeringen, och ett
sätt att sprida kunskap om regeringens strategi är att
medverka i Pride.
– Pride fyller en viktig funktion. Vi tillåts vara dem vi är, vi tillåts vrida och
vända på de svåra frågorna och sakta men säkert flyttar vi fram våra
positioner, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, ansvarig
för frågor som rör hbtq-personer.

Festivaldeltagarna har möjlighet att träffa flera statsråd samt funktionärer i
Regeringskansliets tält i Pride park. Syftet är att berätta om regeringens
politik när det gäller hbtq-personer, och att informera om Regeringskansliet
som arbetsgivare.

 – Inom en rad olika politikområden ser vi att hbtq-personer inte har rätten
att leva sina liv fullt ut som de flesta andra, vilket är helt oacceptabelt. Detta
måste vi arbeta bort, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
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Artikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen satsar på att
exportera svensk turism
Publicerad 16 juli 2015 Uppdaterad 16 juli 2015

Större satsning på svensk turismexport och extra
demokratistöd till områden med lågt valdeltagande.
Detta var två beslut som regeringen presenterade vid
årets andra sommarfika med regeringen torsdagen den
16 juli. Sommarfikat inleddes av landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht som hälsade alla välkomna.
Inrikesminister Anders Ygeman berättade att regeringen i dag beslutat att ge
ett uppdrag till Polismyndigheten för att förebygga brottslighet som riktas
mot utsatta EU-/EES-medborgare samt annan brottslighet i anslutning till
tiggeri eller tillfälliga boplatser. Uppdraget innebär ett nära samarbete med
andra myndigheter och andra länder. Senast den 30 november 2015 ska
uppdraget vara klart.

– Vi får allt fler rapporter om våld mot personer som tigger och att
människohandelsbrott med tiggeri som syfte ökar. Detta är oacceptabelt,
därför ger vi polisen i uppdrag att föreslå åtgärder för att motverka
brottslighet som begås i anslutning till tiggeri, säger inrikesminister Anders
Ygeman.

Större satsning på att exportera svensk turism

VisitSweden har tilldelats 70 miljoner kronor under tre år för att genomföra
ett antal insatser som ska stärka Sverigebilden utomlands. VisitSweden får
därmed möjlighet att genomföra viktiga satsningar på nya tillväxtmarknader
och locka turister från till exempel Indien och Kina, öka marknadsföringen
av hållbar natur- och ekoturism på landsbygden samt  genomföra insatser för
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att fler turister ska stanna längre.  I september öppnar SAS en ny flyglinje
direkt till Hong Kong. Det finns även planer på att skapa en direktförbindelse
till New Delhi.  

– Turismen är en viktig näring som regeringen vill satsa mer på. Det är
kombinationen av natur och miljö som varje år lockar många turister till
Sverige. Därför satsar vi totalt 70 miljoner kronor fram till 2017 på
turistnäringen. För att nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 måste jobben och
turistföretagen bli fler, säger närings- och innovationsminister Mikael
Damberg. 

Extra demokratistöd till områden med lågt
valdeltagande 

”Rum för demokrati ” heter den demokratisatsning som regeringen beslutat
att genomföra.  Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke berättade
att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får i uppdrag att
genomföra en pilotsatsning för ökad demokratisk delaktighet i stadsdelar och
bostadsområden med lågt valdeltagande och demokratisk delaktighet.
Pilotsatsningen sker mot bakgrund av oroväckande stora skillnader i
valdeltagande mellan olika valdistrikt som blev tydliga under valåret 2014.

 –Jämlika villkor och delaktighet är avgörande för att höja valdeltagandet. 
Samhället ska ge alla möjlighet att komma till tals i frågor som berör och
engagerar dem, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Stärkt samverkan med fokus på patienterna

Regeringen vill förbättra samverkan mellan Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) och kommuner, landsting och patientnämnderna. Därför
beslutade regeringen i dag att IVO får i uppdrag att tillsammans med
patientnämnder och kommuner och landsting skapa en långsiktig
samverkansstruktur.

Det är viktigt att ta tillvara klagomål från patienter och deras närstående.
Patienter är ofta de enda som har inblick i och har följt hela vårdförloppet
och kan därmed bidra med viktig information.

– Det är viktigt att informationen från de klagomål som kommer till IVO
tillvaratas ordentligt. Med det här vill vi höja kvaliteten, arbeta mer
förebyggande och därmed också förbättra för patienterna, säger folkhälso-



och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.



Artikel från Kulturdepartementet

Möte om illegal handel med
kulturföremål
Publicerad 15 juni 2015 Uppdaterad 15 juni 2015

Många stulna kulturföremål från områden i konflikt
återfinns nu på den globala svarta marknaden. Det
internationella samfundet har vid flera tillfällen under
senare tid uppmärksammat och tagit avstånd från
denna handel.
I dag den 15 juni har Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet bjudit
in nationella myndigheter till ett samordningsmöte avseende illegal införsel
och handel med kulturföremål från Irak och Syrien. Inbjudna är
Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet och Statens museer
för världskultur. Vid mötet ska möjliga nationella insatser för att motverka
den illegala handeln diskuteras.

- Under det gångna året har kulturarv av oskattbart värde förstörts och
skingrats i samband med väpnade konflikter i till exempel Syrien och i Irak.
Det är förstås de mänskliga tragedierna som har berört oss allra mest
omedelbart. Men inför de bilder vi tagit del av – av förstörelsen av kulturarv
från antiken och ännu äldre civilisationer, av minoriteters helgedomar –
känner vi alla också stor sorg, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

- Handlingar som innebär att kulturarvet skadas, plundras eller förs bort i till
exempel Syrien eller Irak innebär en skada på hela mänsklighetens kulturarv.
De här brotten har därigenom en alldeles särskild betydelse. De förstör
viktiga band mellan människor och unika platser, och mellan vår framtid och
vårt förflutna. Det är vår skyldighet att solidariskt agera på det sätt vi kan för
att säkra att en handel som baseras på organiserad plundring, stöld och
olaglig handel av dessa länders kulturarvsföremål och samlingar inte äger
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rum inom vårt lands gränser.

I ett gemensamt uttalande av de nordiska kulturministrarnas den 12 maj
aviseras en samnordisk branschkonferens under hösten 2015 med mål att
bidra till ökade kunskaper hos berörda parter samt att diskutera möjligheter
för ett närmare nordiskt samarbete och nordiska åtgärder som bättre kan
utnyttja de samlade resurserna. Målgruppen för konferensen kommer i första
hand att vara tull, polis, museer, antikvitetshandlare, auktionshus och andra
berörda instanser.



Artikel från Kulturdepartementet

Samerna - ett folk och urfolk
Publicerad 04 juni 2015 Uppdaterad 04 juni 2015

Hur den samiska befolkningen och dess kultur uppstått
i Sverige är inte helt klarlagt, men forskning tyder på att
den samiska kulturen uppstod för cirka 2000 år sedan
genom en sammansmältning av flera redan då
existerande fångst- och jordbrukarkulturer på
Nordkalotten.
Samerna har sedan fortsatt att leva och verka inom detta område, som i dag
är delar av Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

Samerna har således en lång sammanhängande historisk anknytning till de
områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka
till tiden före nationalstatens bildande. Samerna uppfyller därmed kriterierna
för ett urfolk. Detta har även bekräftats av riksdagen som år 1977 uttalade
att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på en kulturell
särbehandling i Sverige. (prop 1976/77:80, bet 1976/77:KrU43). Sedan 2011
anges även i regeringsformen (1 kap, 2§) att det samiska folkets möjligheter
att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Samerna är också en nationell minoritet i Sverige för vilka särskilda
bestämmelser gäller bland annat beträffande språk och kultur.

Rennäring

Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. Staten har ett
övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva som en del av kulturen.
Rennäringen ska bedrivas så att den ger ett rimligt antal samer en tryggad
försörjning på ett ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt långsiktigt bärkraftigt
sätt.
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Artikel från Socialdepartementet

Åsa Regnér och Alice Bah-
Kuhnke mötte
Funktionshindersdelegationen
Publicerad 03 juni 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

Funktionshindersdelegationens mötte den 2 juni Åsa
Regnér och Alice Bah Kuhnke. Vid mötet redogjorde
Åsa Regnér för Socialdepartementets närmaste planer
inom området funktionshinder.
Bland annat berättade Åsa Regnér om regeringens två uppdrag till
Myndigheten för delaktighet (MFD). Myndigheten ska dels genomföra en
kommunikationssatsning som ska lyfta innehållet i FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, dels föreslå en effektivare
funktionshinderpolitik.

Direktiv till hjälpmedelesutredningen

Socialdepartementet tar nu också fram direktiv till hjälpmedelsutredningen
och inleder även arbetet med att bereda direktiven för en översyn av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
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Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Mångfaldskonventionen 10 år
Publicerad 01 juni 2015 Uppdaterad 01 juni 2015

FN har utlyst den 21 maj till dagen för kulturell
mångfald, dialog och utveckling som i år firar 10 år.
Svenska Unescorådet, Riksteatern och Kulturrådet
jubilerar detta genom att anordna ett
heldagsseminarium för att synliggöra Unescos
konvention om skydd för och främjande av mångfalden
av kulturyttringar.
Syftet är att inspirera nationella, regionala och lokala kulturinstitutioner,
konstnärliga högskolor och kulturmyndigheter att få nya perspektiv som ska
bidra till förändring och utveckling av mångfalden inom kulturområdet.

Per Olsson, statssekreterare på Kulturdepartementet, deltar i firandet och
lyfter Kulturpolitikens ansvar för att främja en mångfald av kulturella
uttryck.

Se hela seminariet nedan:
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Artikel från Kulturdepartementet

Kulturråden på besök i Stockholm
Publicerad 27 maj 2015 Uppdaterad 27 maj 2015

Den 25-26 maj befann sig våra utsända kulturråd i
Stockholm för det årliga kulturrådsmötet på
Kulturdepartementet för att utbyta erfarenheter och
presentera tidigare och kommande projekt.
Nytt för i år var ett rundabordssamtal som leddes av statssekreterare Per
Olsson kring förutsättningarna för kulturrådsuppdraget mot bakgrund av att
vi nu har en kulturminister som också är demokratiminister. I samtalet deltog
Svenska institutet, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Sida och Selam och
diskuterade kulturrådsverksamhetens framtid.

Under tiden i Stockholm hann kulturråden också med ett besök i
Konstnärsnämndens lokaler på Södermalm.

Våra utsända kulturråd bloggar regelbundet från sina stationeringsorter.
Följ våra Kulturråd i kulturrådsbloggen.

Kulturråden är verksamma i:

Ellen Wettmark, London
Nina Röhlcke, Berlin
Mats Widbom, Paris
Mattias Lafolie, Peking
Tomas Lindman, Bryssel
Suzi Ersahin, Istanbul
Linda Zachrison, Washington
Mårten Frankby, Moskva
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Artikel från Kulturdepartementet

Seminarium: Vem blir vald?
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
hälsade tillsammans med 2014 års demokratiutredning
välkommen till seminariet Vem blir vald? Om
personvalet och social representativitet. Statsvetarna
Henrik Ekengren Oscarsson och Linda Berg
presenterade färska analysresultat om
personvalssystemet som Göteborgs universitet
sammanställt på uppdrag av regeringen.
- Regeringens demokratipolitiska vision för mandatperioden är att alla
människor ska känna delaktighet i demokratin på jämlika villkor och
använda sin möjlighet att påverka samhället och sin omgivning.
Utgångpunkten är att samhället byggs av många människors engagemang,
inledde kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke seminariet.

Olle Wästberg, som leder 2014 års demokratiutredning, berättade om
utredningens uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att öka och bredda
engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen ska också
föreslå åtgärder för att möta de utmaningar som ett minskat intresse för
partipolitisk engagemang kan leda till. Det handlar inte minst om att lämna
förslag på hur nya vägar in i politiken kan skapas för grupper i dag som är
mindre representerade än andra i politiken.

"Det ligger i samhällets intresse att rekryteringsbasen för politiska uppdrag är
bred. Med ett större intresse för uppdragen bland den breda allmänheten
ökar möjligheterna att locka de mest engagerade och duktigaste
medborgarna till politiken." Så inleds rapporten "Vertikal ojämlikhet i
kommunpolitiken" skriven av forskarna Olle Folke och Johanna Rickne.
Rapporten, som presenterades under seminariet, visar på stora
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könsskillnader och brist på utrikes födda ju högre upp i hierarkin man
kommer. 

Statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson gav en närmare insyn i sin
presentation av färska analysresultat om personvalet i samband med
Europaparlamentsval och de nationella valen 2014 som han sammanställt
tillsammans med statsvetaren Linda Berg, på uppdrag av regeringen.

Personvalsreformen, som infördes 1998, har inte blivit lika utbredd bland
väljarna som var tänkt från början. Färre kandidater än förväntat har blivit
inkryssade i folkvalda församlingar. Samtidigt sänder väljarnas kryssande
värdefulla signaler till de politiska partierna – signaler som visat sig ha
betydelse för partiernas interna nomineringsprocesser.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion där bland andra Birgitta
Ohlson riksdagsledamot (FP), Kent Härstedt riksdagsledamot (S), Rossana
Dinamarca riksdagsledamot (V), och Sara Skyttedal ordförande i
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet deltog.

 

 

 

 



Artikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Kulturministrar satte fokus på
yttrandefrihet
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

EU:s kultur- och utbildningsministrar möttes den 18-19
maj. En diskussion handlade om det nya
medielandskap som uppkommit genom Ukrainakrisen
och problemen med ryska propagandasändningar.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
deltog i mötet.
EU:s gemensamma audiovisuella regler ska moderniseras. Mot den
bakgrunden diskuterade kulturministrarna hur väl reglerna fungerar i relation
till den nya geopolitiska situation som uppkommit genom Ukrainakrisen.
Diskussionen kretsade kring yttrandefrihet och problemen med rysk TV-sänd
propaganda riktad mot Europa.
- Propagandistiska sändningar utmanar europeiska länder,  inte minst de
baltiska länderna. Det är bekymmersamt, sade kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke

- Vår diskussion måste ändå börja i, och utgå från, yttrandefrihet och
informationsfrihet. Vi måste vara starka nog att stå upp för och värna de
grundläggande demokratiska värdena, också när de är under attack.

Debatt om ungas deltagande demokratiska processer

Ministrarna med ansvar för ungdomsfrågor diskuterade  hur man ska öka
ungas engagemang i det demokratiska livet och få dem att delta i politiska
val. I debatten framhöll  Sverige vikten av att samhället är organiserat så att
alla ungdomar kan bli delaktiga och inkluderas utifrån sina olika perspektiv,
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önskemål och behov.

- Det politiska intresset bland unga ökar och en viktig grund för detta är att
unga har en stadig grund att stå på i samhället och att de känner att de har
kontroll över sina egna liv, sade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida
Hadzialic.



Artikel från Kulturdepartementet

Sametinget överlämnade
språkrapport till Alice Bah Kuhnke
Publicerad 18 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Sametinget lämnar årligen en lägesrapport om
situationen för det samiska språket till regeringen. Årets
lägesrapport över de samiska språken i Sverige visar
bland annat att samiska språken engagerar och att
språkanvändarnas intresse och behov ökar.
Samiskt språkcentrum ska tillgodose samers behov av att återta sitt eget
språk och ska aktivt främja och stimulera en ökad användning av samiska,
bistå med sakkunskap och utveckla metoder för revitalisering av samiskan.

Situationen för de samiska språken beskrivs och värderas utifrån Unescos nio
kriterier för att kunna bedöma hur hotat ett språk är.

I lägesrapporten konstateras bland annat att det efter fem år med lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) behövs kreativa
metoder för att öka rekryteringen av samisktalande personal till de
kommunala verksamheterna.
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Artikel från Kulturdepartementet

Ny utredning om nationell strategi
för musik- och kulturskolan
Publicerad 18 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Den 30 april beslutade regeringen att tillsätta en
utredning om en nationell strategi för den kommunala
musik- och kulturskolan. Professor Monica Lindgren är
utsedd till särskild utredare.
- Nu tar vi första steget till det som så länge efterfrågats av musik- och
kulturskolorna. En nationell strategi är en självklarhet för en verksamhet som
möter 400 000 barn och unga varje år, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag
och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala
musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Uppdraget ska
slutredovisas den 30 september 2016.
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Artikel från Kulturdepartementet

En biblioteksstrategi för hela
Sverige förbereds
Publicerad 29 april 2015 Uppdaterad 29 april 2015

23 miljoner kronor avsätts 2015-2018 för att ta fram en
strategi för det svenska biblioteksväsendet.
Det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteket ska också vara en mötesplats som främjar det demokratiska
samtalet och förmågan till urval, kritisk analys och källkritik. Regeringen vill
nu ge Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en strategi för att främja
samverkan och kvalitetsutveckling inom hela det svenska biblioteksväsendet.
I uppdraget ingår även att fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker
via den nationella katalogen Libris. Under 2015 avsätts därför 5 miljoner
kronor i detta syfte. Därefter beräknas anslaget ökas med 6 miljoner kronor
årligen 2016–2018 för ändamålet. 
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Artikel från Kulturdepartementet

Påbörjad kultursatsning i
miljonprogramsområden
Publicerad 29 april 2015 Uppdaterad 29 april 2015

Regeringen vill genomföra en satsning på kultur i
miljonprogramsområden genom att ge Statens kulturråd
och Statens konstråd sammanlagt 2 miljoner kronor för
att förbereda en kultursatsning.
Regeringen vill därefter utveckla satsningen med totalt 170 miljoner kronor
under 2016-2018 till skapande av mötesplatser för kulturella aktiviteter, till
det egna skapandet och till konstnärlig gestaltning av boendemiljön i de
berörda områdena.

Tillgången till kulturell verksamhet och en stimulerande livsmiljö är
avgörande både för vårt välmående och demokratiska deltagande. Jämlik
tillgång till kultur är en prioritering för regeringen. Oavsett var man bor ska
man kunna ta del av kultur och uppleva en stimulerande livsmiljö.
Regeringen vill uppmärksamma och stödja det mångfacetterade engagemang
som finns i många miljonprogramsområden i landet. Satsningen ska bland
annat stödja kulturella initiativ från lokala civilsamhällesorganisationer som
vill engagera sig i utvecklingen och den konstnärliga gestaltningen av sitt
närområde.
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Artikel från Kulturdepartementet

Skapande skola stärks för att
omfatta förskolan
Publicerad 28 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen vill skapa förutsättningar för professionell
konstnärlig och kulturell verksamhet för barn i de allra
yngsta åldrarna. Regeringen föreslår därför att anslaget
till Skapande skola ska öka med 10 miljoner kronor för
2015. Denna satsning ska gå till professionell
kulturverksamhet i förskolan.
Regeringen anser att det är viktigt att barn så tidigt som möjligt får uppleva
olika kulturuttryck och ges möjlighet att växa med kulturskapande.
Möjligheten att ta del av kultur och själv uttrycka sig genom eget skapande
ska vara en del av varje barns liv och vardag i förskolan. Genom att bygga ut
satsningen till att också omfatta förskolan Regeringen bedömer att anslaget
även bör öka med motsvarande belopp åren 2016-2018.
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Artikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på en hållbar
mediepolitik för framtiden
Publicerad 28 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har
utsett Anette Novak till särskild utredare i utredningen
En mediepolitik för framtiden (Dir. 2015:26).
Regeringen har även lämnat propositionen Statens stöd
till dagspressen till riksdagen.
- Anette Novaks bakgrund som publicist och förnyare är viktiga kompetenser
för att leda arbetet med att ta fram förslag till en mediepolitik som håller på
lång sikt. Hennes erfarenhet av att ha arbetat i den mediala verkligheten
långt utanför Stockholms tullar är ytterligare en tillgång i uppdraget som ska
ge bättre förutsättningar för den lokala journalistiken, säger Alice Bah
Kuhnke, kultur- och demokratiminister.
 
Regeringen har även lämnat propositionen Statens stöd till dagspressen till
riksdagen. Propositionen innehåller förslag som bland annat syftar till att
skapa större incitament för dagstidningar med driftsstöd att öka sina
läsarintäkter samt främja teknisk utveckling och utveckling av
affärsmodeller. 

- De här förändringarna gör att vi använder presstödet till att ge
förutsättningar för journalistiken att fullfölja sin roll i demokratin. På sikt
kommer vi att behöva se över och anpassa stödet till pressen ytterligare, men
nu får många tidningar chansen att överleva, inte minst de som verkar
utanför de största städerna, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiministern.
 
Vad händer framöver?
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Presstödsnämnden ska avvecklas och dess uppgifter bör inordnas inom
Myndigheten för radio och tv. En nämnd för presstöd bör inrättas som
ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv.
Organisationsförändringen bör vara genomförd den 1 juli 2015.

Presstödsnämnden ska lämna förslag till nytt innovationsstöd för
dagspressen senast den 15 maj 2015. Stödets syfte ska vara att ge
förutsättningar för en långsiktig utveckling av elektroniska
publiceringstjänster. Ett sådant stöd skulle kunna träda i kraft 2016.

Regeringen avser att återkomma med förslag om storstadsstödet och
stödnivåer för hög- och medelfrekventa tidningar i höstens
budgetproposition.

Utredaren ska presentera en analys av behovet av insatser senast den 31
oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast
den 30 april 2016.

 



Artikel från Kulturdepartementet

Kulturen sätts på kartan med
kultursamverkansmodellen
Publicerad 28 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Fredagen den 17 april samlades ett 40-tal landstings-
och regionpolitiker till ett dialogmöte om
Kultursamverkansmodellen med kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
statssekreterare Per Olsson.
Kultursamverkansmodellen är en viktig reform som regeringen står bakom
och ett första led i det arbetet är just förstärkningen av modellen med 15
miljoner kronor, vilket var en återställning av den neddragning som
Riksdagen beslutade om i statsbudgeten för 2015. Denna viktiga återställning
av anslaget kunde ministern förmedla under dagen som ägnades åt nationell
och regional kulturpolitik med utgångspunkt i kultursamverkansmodellen.
”Konst som inte är fri är meningslös och precis så är det med
kultursamverkansmodellen. Det är viktigt att besluten tas nära invånarna i
varje del av Sverige” Så inledde kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke mötet där hon just betonade att hon ville lyssna in regionernas
erfarenheter, tankar och idéer om modellens framtid.

Kulturen har ökat i betydelse genom
kultursamverkansmodellen

Ingen detaljstyrning men gärna långsiktiga politiska signaler var
summeringen av dagen. Att kulturen har ett egenvärde men gör nytta i olika
sammanhang som sjukvård, skolan, besöksnäring m.m.  Den är samtidigt
beroende av andra näringar så som exempelvis kollektivtrafiken för att nå ut,
Bland det positiva som uppmärksammades gällande modellen är att den
främjar ett tydligt gemensamt ansvar för kultur utifrån regionala behov. Den
har också bidragit till ökat tvärsektoriellt samarbete som t.ex. med skolan
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och eftersatta delar har fått fokus som t.ex. dansen. Man måste däremot vara
vaksam på att modellen är resurskrävande och administrativt tung och att
dialogen med den statliga nivån måste fortsätta att utvecklas.

Några röster från dagen:

Kultur ska inte vara något vid sidan om

Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd Umeå och Ordförande för SKL:s
beredning för kultur och fritid betonade vikten av att inte låsa in något:

Det finns en balansgång mellan att kulturen i sig skapar för sin egen skull,
men den ger också kraft i samhället på andra områden. Kommuner/regioner
som satsar på kultur får skarpare forskning, bättre hälsa, mer kreativitet och
bättre tillväxt både när det gäller ekonomisk- och samhällstillväxt.

Dagen gick ut på hur vi ska fortsätta jobba med modellen och då handlar det
om att fortsätta utveckla dialogen och ta sikte på en infrastruktur som ger
förutsättningar för långsiktigt arbete. Långsiktiga planer måste också gälla
för kulturen.

Kultursamverkansmodellen förutsätter tillit mellan parter där dialog,
kommunikation och långsiktighet är centrala beståndsdelar. Modellen
behöver också vara fri från detaljstyrning. När det gäller anslagsutvecklingen
som har diskuterats, har vi ett gemensamt ansvar att fortsätta lyfta frågan.

Dialogmötet gav energi, framtidstro och visar på att vi vill göra något
tillsammans. Det kommer jag bära med mig i mitt uppdrag som ordförande i
SKL.

En bit kvar på modellen

Lars Nordström är regionråd och ordförande för Västra
Götalandsregionens kulturnämnd. Han var en av dem första som var med
och utformade kultursamverkansmodellen:

Kultursamverkansmodellen har börjat finna sina former men mycket återstår.
Det finns fortfarande oklarheter i rollerna mellan regionerna, kulturrådet och
departementet. Vem bestämmer vad och vem kräver en detaljredovisning?
Modellen kommer att konservera kultursektorn ute i landet om inte staten
skjuter till medel som motsvarar kostnadsökningen. Vi önskar också en
långsiktighet i anslagsbeviljningen eftersom många kulturverksamheter måste



planeras 5 år i förväg. Det var en positiv stämning på mötet, men vi hade
hoppats på mer utrymme för allmän diskussion om till exempel samverkan
med staten.



Artikel från Kulturdepartementet

Konferens om romsk inkludering i
Luleå
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 24 april 2015

Under två dagar, den 22-23 april 2015, samlades
företrädare för romska organisationer, politiker, experter,
tjänstemän, elever och lärare i Luleå för att diskutera
mänskliga rättigheter, minoriteter och majoriteter samt
begrepp som ”mångkulturellt samhälle” utifrån
romernas situation. Det var Norrbottens läns landsting
och Luleå kommun, tillsammans med föreningen
Romanikvinnans rätt i samhället som arrangerade
konferensen.
Samtalen kom att handla om värdegrunder, om fördomar och om hur våra
normer och strukturer kan verka inkluderande eller exkluderande för olika
grupper.

Strategin om romsk inkludering ligger fast

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke var en av talarna under
konferensen. Regeringen har i regeringsförklaring tydliggjort att
antiziganism, antisemitism, islamofobi och afrofobi inte har någon plats i vårt
samhälle. Det är första gången begreppet antiziganism - och därmed
romernas situation i Sverige - nämns i en regeringsförklaring. För lite drygt
tre år sedan presenterade den förra regeringen en strategi för romsk
inkludering med det övergripande målet: att den rom som fyller 20 år 2032
ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom.

- Jag vill vara tydlig med att strategins mål ligger fast och regeringen kommer
att fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för romers inkludering i
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samhället, sa Alice Bah Kuhnke och fortsatte:

- Sedan jag tillträdde som minister har jag och mina medarbetare träffat flera
romska företrädare och organisationer. Bilden jag fått från dessa möten och
från myndigheters rapportering av sitt arbete med strategin visar att
utvecklingen mot att nå strategins mål går framåt men att det ännu återstår
flera utmaningar.

Regeringen avsätter 58 miljoner

Regeringen har därför aviserat, i vårpropositionen, att finansieringen av
satsningen på romsk inkludering kommer att fortsätta. Det innebär att
regeringen vill avsätta femtioåtta miljoner kronor till verksamhet kopplad till
strategin under de kommande fyra åren.

- Hur dessa medel ska fördelas under nästa fas av strategin ska vi återkomma
till. Vi behöver ta del av mer rapporter som är på väg in till regeringen, vi
behöver analysera behoven, men framförallt så behöver vi fortsätta ha en
dialog med det romska civila samhället om hur och vad vi ska göra framöver,
sa ministern.

Fem pilotkommuner

Luleå är en av fem pilotverksamheter på kommunal nivå och är en central
del av strategins genomförande. De andra pilotkommunerna är Linköping,
Göteborg, Malmö och Helsingborg. Det är på lokal nivå som verklig skillnad
kan göras i romers vardag och bidra till att förändra etablerade
förväntningar, attityder och strukturer. En grundläggande utmaning ligger i
att överbrygga det förtroendegap som finns mellan den romska minoriteten
och majoritetssamhället. Det bör ske i samarbete med romerna själva.
Arbetet är nu inne på sitt tredje år och syftet är, i enlighet med strategin, att
vidareutveckla arbetet med romsk inkludering och undersöka hur det kan
spridas till andra kommuner runt om i landet.



Artikel från Kulturdepartementet

Bristande tillgänglighet blev en ny
form av diskriminering 2015
Publicerad 23 april 2015 Uppdaterad 23 april 2015

Bristande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning infördes som en ny form av
diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ett steg
mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler
kan delta på lika villkor.

Delaktighet i samhällslivet - en mänsklig rättighet

Delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning är en
grundläggande mänsklig rättighet. Likhet inför lagen ska råda och
människors lika värde ska respekteras på alla områden. Ett samhälle som slår
vakt om alla människors lika värde är ett samhälle som ger alla möjligheter
att utvecklas utifrån sina individuella egenskaper och förutsättningar och
efter sin egen förmåga och sina egna val.

Syftet med lagen är att skapa en möjlighet för enskilda personer med
funktionsnedsättning att göra sin rätt gällande att delta i samhällslivet på
likvärdiga villkor.

Bristande tillgänglighet

Riksdagen har beslutat om ändringarna i diskrimineringslagen. Ändringarna
innebar att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
infördes som en ny form av diskriminering. Med bristande tillgänglighet
menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en
verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen
ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning.
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Åtgärderna ska vara skäliga för verksamheten. I bedömningen ska bland
annat hänsyn tas till bestämmelser med krav på tillgänglighet i lag och annan
författning. Dessa är starkt vägledande för vad som kan krävas enligt
förbudet. Hänsyn ska också tas till ekonomiska och praktiska förutsättningar
att vidta åtgärden. I lagförslaget undantas bland annat företag inom
områdena varor och tjänster och hälso- och sjukvården, som har färre än tio
arbetstagare.

Vilka områden berörs?

Förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet kommer att gälla
inom följande samhällsområden:

Arbetsliv
Utbildning
Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt
uppdrag
Start eller bedrivande av näringsverksamhet
Yrkesbehörighet
Medlemskap i vissa organisationer
Varor och tjänster
Allmän sammankomst
Offentlig tillställning
Hälso- och sjukvård
Socialtjänst
Socialförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Statligt studiestöd
Värn- och civilplikt
Offentlig anställning

Funktionsnedsättning istället för funktionshinder

Riksdagen har också beslutat att ordet funktionshinder ersätts med ordet
funktionsnedsättning i diskrimineringslagen, lagen om
Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av
arbetstagare.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2015

Riksdagen beslutade om lagändringarna i juni 2014. Ändringarna trädde i



kraft den 1 januari 2015.



Artikel från Kulturdepartementet

Aktuella rapporter om
valdeltagande
Publicerad 22 april 2015 Uppdaterad 29 maj 2015

Statistiska Centralbyrån, SCB, har på uppdrag av
regeringen analyserat valdeltagandet i 2014 års val.
SCB fick också ett regeringsuppdrag att genomföra en
studie om valdeltagandet bland personer med
funktionsnedsättning.

Stora skillnader i valdeltagande efter utbildningsnivå

Valdeltagandet ökade i 2014 års val, men det ökade inte i alla delar av landet
och det finns fortfarande stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper.
Bland annat är andelen röstande betydligt större bland högutbildade, i
synnerhet i EU-valet.

År 2014 var första gången val till Europaparlament, riksdag, landstings- och
kommunfullmäktige hölls under samma kalenderår. I riksdagsvalet ökade
valdeltagandet med 1,2 procentenheter till 85,8 procent. Det är tredje
riksdagsvalet i rad som andelen röstande ökar. Motsvarande ökningar i valen
till landstings- och kommunfullmäktige var totalt sett 1,4 respektive 1,2
procentenheter. I valet till Europaparlamentet ökade valdeltagandet med 5,5
procentenheter till 51,1 procent. Det var första gången som över hälften av
de röstberättigade röstade i ett svenskt EU-val.

Lägre valdeltagande bland personer med
funktionsnedsättning

Valdeltagandet var något lägre bland personer med funktionsnedsättning
jämfört medövriga befolkningen vid såväl Europaparlamentsvalet som
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riksdagsvalet 2014. I Europaparlamentsvalet var valdeltagandet 49 procent
bland dem med funktionsnedsättning, jämfört med 53 procent i övriga
befolkningen. Vid riksdagsvalet var motsvarande andelar 85 respektive 88
procent.

Valdeltagandet varierar med typ av funktionsnedsättning. Lägst var
valdeltagande bland dem med svårt nedsatt rörelseförmåga, 64 procent i
riksdagsvalet och 30 procent i Europaparlamentsvalet jämfört med 88
respektive 53 procent bland dem utan nedsatt rörelseförmåga.
- Det är angeläget att alla väljare ges så likartade förutsättningar som möjligt
att utnyttja sin rösträtt i allmänna val, oavsett funktionsförmåga, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

SCB har undersökt hur valdeltagandet ser ut bland personer med
funktionsnedsättning i Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet 2014.
Studien är den första i sitt slag och resultaten är viktiga för att regeringen ska
kunna bedöma behovet av framtida satsningar för att underlätta
valdeltagandet för personer med funktionsnedsättning inför kommande
allmänna val.



Artikel från Kulturdepartementet

Kulturens bidrag till Europa 2020-
strategin diskuterades
Publicerad 25 november 2014 Uppdaterad 03 juni 2015

Kulturministrarna antog en arbetsplan som anger de
prioriteringar som rådet ska arbeta med under perioden
2015-2018 på ett rådsmöte i Bryssel 25 november. I
ministrarnas diskussion om kulturens bidrag till Europa
2020-strategin betonades från svensk sida bland annat
betydelsen av kulturens roll för digitalisering,
innovationskraft och social sammanhållning. Sverige
representerades av Alice Bah Kuhnke.
De prioriteringar som lyfts fram i arbetsplanen innefattar tillgänglig kultur för
alla, kulturarv, den kulturella och kreativa sektorn, främjandet av kulturell
mångfald, kulturens roll i EU:s yttre förbindelser samt rörlighet för
konstnärer och verk. Frågorna behandlas i olika arbetsgrupper där
medlemsstaterna deltar på frivillig basis för att bland annat utbyta
erfarenheter och goda exempel inom dessa områden.

Kulturens roll för social sammanhållning

På mötet hölls också en debatt om hur kulturen kan bidra till Europa 2020-
strategins målsättningar. I denna debatt betonade Sverige bland annat
kulturens roll för social sammanhållning, den digitala utvecklingen,
innovationer och hållbar utveckling. Sverige lyfte även fram att en fri och
oberoende konstnärlig verksamhet skapar sammanhållning, sätter igång
processer och berikar samhällsekonomin i form av varor, tjänster och
arbetstillfällen.

Diskussion om audiovisuella tjänster
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Ministrarna diskuterade även betydelsen av audiovisuella tjänster i den
digitala eran. Bland annat uppmärksammades att teknisk utveckling och det
förändrade medielandskapet aktualiserar behovet av att se över regelverk
och stödsystem inom detta område.



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Nu stärks rättigheter för Sveriges
minoriteter”
Publicerad 03 januari 2019

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke. SvD Debatt, 1
januari 2019. Från den 1 januari träder ny lagstiftning i
kraft som tar fasta på de rättigheter som våra nationella
minoriteter har. Bland annat stärks rätten till det egna
språket, skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Berättelsen om våra nationella minoriteter och vårt urfolk, är berättelsen om
Sverige. Samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar har funnits och
levt här långt innan staten Sverige bildades. Deras berättelse vittnar om
Europas judiska historia, om de resande folken men också statens relationer
och samspel med Sápmi, Tornedalen och Finland.

Det har alltid varit så, att i Sverige möts människor med olika språk, historia
och kultur. Det är lätt att tro att det är en modern företeelse, eftersom många
människor under de senaste decennierna har sökt skydd här, från krig och
förföljelser. Andra har kommit hit som arbetskraft och satt tydlig prägel på
vårt land. Men den mångfald som finns i Sverige har en djupare och längre
historia.

Sverige har förbundit sig att säkra de nationella minoriteternas rättigheter.
Under de senaste fyra åren har regeringen och jag som kultur- och
demokratiminister arbetat med att leva upp till det som många anser vara en
självklarhet, men som också ingår i av Sverige undertecknade konventioner.
Tidigt under den förra mandatperioden samtalade jag med representanter för
våra nationella minoriteter och vårt urfolk, som krävde en skarpare
lagstiftning för att staten ska leva upp till det vi utlovat i FN och
Europarådet. Det finns de som har behövt övertygas. Det lyckades och den 1
januari 2019 går ett långsiktigt och mödosamt arbete i mål när den nya
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lagstiftningen träder i kraft.

Från idag, den 1 januari, gäller att:

Samtliga kommuner och landsting i vårt land ska anta mål och riktlinjer
för sitt minoritetspolitiska arbete.
Rätten till förskola och äldreomsorg på minoritetsspråk stärks, så att
tiden som bedrivs på minoritetsspråk blir en större del av hela
verksamheten.
Vårdnadshavare ska tillfrågas om man vill ha förskola på
minoritetsspråk, så att fler får chansen att ta del av verksamheten.
Äldreomsorgen ska bättre möjliggöra för äldre att upprätthålla sin
kulturella identitet.
Möjligheterna till äldreomsorg på romani chib och jiddisch stärks.

Den 1 februari träder också ett antal nya kommuner in i det förhöjda
ansvaret som det innebär att vara en så kallad förvaltningskommun. Laxå
och Kramfors kommuner åtar sig ett större ansvar för den sverigefinska
minoriteten. Vindelns, Örnsköldsviks och Stockholms kommuner samt
Stockholms läns landsting åtar sig ett större ansvar för den samiska
minoriteten. Stockholms kommun och Stockholms läns landsting åtar sig
även ett större ansvar för meänkieli.

I dessa kommuner och landsting ska de nationella minoriteterna kunna
använda sitt språk i kontakt med myndigheter. Förvaltningsmyndigheter ska
se till att det finns personal som behärskar språket eller språken. Kommunen
ska också kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken.
Genom statligt stöd så kan kommunerna stärka denna verksamhet.

De förändringar som nu genomförs, kommer inte göra hela skillnaden, men
det blir ytterligare bitar i det pussel som vi lägger. Det hade inte varit möjligt
utan att de nationella minoriteterna och urfolket självt krävt och arbetat hårt
för förändring. Nu inleds det väsentliga arbetet att se till att förändringarna
får effekt.

De nationella minoriteternas rättigheter är mänskliga rättigheter. Arbetet
med att säkra efterlevnaden av dessa vilar aldrig.

Alice Bah Kuhnke (MP)
kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Demokratin måste fortsätta att
vinnas”
Publicerad 17 december 2018

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och Peter Öhrn. SvD
Debatt, 17 december 2018. Vi är övertygade om att vi
kan lära av historien, när vi blickar tillbaka på det beslut
som för 100 år sedan banade väg för kvinnlig rösträtt.
Kanske är vi mitt i ett psykologiskt ögonblick även i vår
tid. Vi måste vinna demokratin för dem som står utanför
den i dag, skriver Alice Bah Kuhnke och Peter Örn.
"Kraften att hålla ut, den kommer, när man börjar känna sig solidarisk med
sitt kön, så att dess smärta blir ens egen smärta, dess förnedring ens egen
förnedring."

Så skrev rösträttskämpen Elin Wägner i sin roman Pennskaftet från 1910.
Efter en uthållig mobilisering i folkrörelser och särskilt kvinnorörelsen,
fattades två principbeslut i riksdagen den 17 december 1918. Besluten gick
ut på att kvinnor skulle ha rösträtt i val till kommun och landsting våren
1919, och att grundlagsändringar skulle genomföras så att kvinnlig rösträtt i
riksdagsvalet gällde från 1921. Det har idag gått 100 år sedan dessa beslut.
De ledde till demokratins genombrott i Sverige.

Detta är en dag att minnas den kamp som bedrevs av de som var fyllda av
mod och som inte gav upp, trots massivt motstånd. Vilket gav oss grunden till
det Sverige vi är idag.

Sverige för 100 år sedan var på många sätt annorlunda än Sverige idag. Den
svenska demokratin har under de hundra år som gått gradvis blivit starkare.
Besluten från 1918 var inte slutpunkten i utvecklingen av vår demokrati.
Senare under 1900-talet tog man bort begränsningar i rösträtten för
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omyndigförklarade, fängelseinterner, människor som var försörjda eller
omhändertagna av fattigvården och personer med vissa
funktionsnedsättningar. På grund av de kriterier som staten satt upp, till
exempel fast bostadsadress, saknade många samer och romer också
möjlighet att rösta långt efter besluten 1918.

Kampen om vem som ska inkluderas i demokratin har alltså fortsatt. Vår
historia visar att demokratin inte är statisk. Den är under ständig utveckling
och varje generation ställer sina frågor, kräver sina reformer.

Idag står den svenska demokratin stark på många sätt. Vi har ett högt
valdeltagande och en hög tillit till våra medmänniskor, till demokratins
institutioner och till medierna. Demokratins förankring är en självklarhet för
många av oss. Samtidigt finns det flera utmaningar.

Det finns ett demokratiskt utanförskap där alltför många varken deltar eller
känner sig delaktiga. Det finns till exempel skillnader i valdeltagandet. I det
valdistrikt i Sverige som hade allra lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014
röstade 48 procent jämfört med 95 procent i distriktet med högst deltagande.
En av fem bedömer att de saknar förmåga att delta i politiken.

Det offentliga debattklimatet har blivit allt hårdare. Ett öppet och ständigt
pågående menings- och kunskapsutbyte syresätter demokratin med idéer och
perspektiv. Samtidigt har desinformation, propaganda och näthat en negativ
inverkan på samhällsdebatten. Ungefär var fjärde journalist och
förtroendevald utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2016. Även
enskilda personer utsätts. Bland personer som utrycker åsikter i
samhällsfrågor minst en gång i veckan på sociala medier beskriver 36
procent att de utsatts för trakasserier, hot eller våld.

Antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga och utmanar demokratin.
Dessa aktörer har ofta ett intresse av att skapa misstro och att ställa grupper
mot varandra, och de håller på att bygga upp ett betydande skrämselkapital.

Dessa utmaningar måste vi möta tillsammans.

Vi är övertygade om att vi kan lära av historien. Rösträttsreformen kom till
stånd genom en intensiv mobilisering, men också mot bakgrund av en orolig
omvärld präglad av första världskrigets slutskede och omvälvande
samhällsförändringar. Vid förra sekelskiftet ställdes stad mot land, jordbruk
mot industri, höger mot vänster och demokratiska reformer mot revolutionärt
våld. Sverige lyckades ta tillvara på det som dåvarande statsminister Nils



Edén kallade det "psykologiska ögonblicket".

Kanske är vi mitt i ett psykologiskt ögonblick även i vår tid. Vi måste vinna
demokratin för de som står utanför den idag. Var och en ska ha möjlighet att
vara med och påverka. Var och en ska kunna delta i debatten, utan rädsla för
hot eller hat. Var och en ska vara förvissad om att demokratin inte ger vika
för antidemokratiska krafter. Vår demokrati ska främjas, förankras och
försvaras.

Regeringen beslutade under förra mandatperioden om en kommitté som ska
genomföra insatser för att utveckla och stärka demokratin på kort och lång
sikt, och inom ramen för det arbetet också uppmärksamma att den svenska
demokratin fyller 100 år. Arbetet inleddes i somras, och kommer pågå över
år 2021 när vi kan fira demokratins genombrott då kvinnor fick möjlighet att
rösta i allmänna val första gången.

Kommittén ska arbeta tillsammans med en bredd av aktörer i hela landet, till
exempel skolan, civila samhället, näringsliv, myndigheter och kommuner.
Tillsammans med andra initiativ som pågår och planeras runt om i landet ska
demokratin få det uppmärksammande den förtjänar.

Det är vi skyldiga Elin Wägner och alla andra som genom historien har
kämpat för de möjligheter vi har idag.

Alice Bah Kuhnke (MP)
kultur- och demokratiminister

Peter Örn
ordförande i kommittén Demokrati 100 år – samling för en stark demokrati



Debattartikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Kampen för mänskliga rättigheter
viktigare än på länge
Publicerad 10 december 2018

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och Margot
Wallström Göteborgs-Posten, 9 december 2018. När
mörkret åter syns på horisonten, och nittonhundratalets
fasor ekar i vår tid, måste vi behålla vårt fokus. Vårt
arbete måste fortsätta, för att alla människor en dag ska
kunna leva sina liv i fred och frihet, med respekt
gentemot sin nästa och utan förföljelse eller
diskriminering, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och
Margot Wallström (S).
I dagarna ägnar vi en tanke åt den fantastiska Eleanor Roosevelt. Kvinnan
som bara några år efter att andra världskriget fått ett slut, lyckades samla
världens länder bakom en helt unik förklaring. En global moralisk
förpliktelse som slår fast att alla människor har rätt till liv i fred och frihet.
Att ingen får diskrimineras på grunder såsom exempelvis kön, ras eller
religion. Genom hårt arbete kunde FN:s generalförsamling i Paris den 10
december 1948 anta den allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna. De gäller inte bara stater, utan som Eleanor Roosevelt själv
uttryckte det, också den lilla världen, den mellanmänskliga, på arbetsplatser
och i familjen.

Grunden för fred och hållbar utveckling

De mänskliga rättigheterna är i dag en central del av folkrätten. De lägger
grunden för upprätthållandet av fred, säkerhet och en hållbar utveckling i
alla dess dimensioner. De är en global överenskommelse om
människovärdets okränkbarhet. De utgör ett löfte till kommande
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generationer om att nittonhundratalets dyrköpta lärdomar inte är förgäves.

I morgon har det gått 70 år sedan detta för mänskligheten så centrala beslut.
Det påkallar reflektion kring läget för de mänskliga rättigheterna, i Sverige
och runtom i världen. Vi möts av en dyster bild. I början av 2000-talet såg vi
en stagnation i många länder, denna har nu på många håll bytts mot
tillbakagång. Våra mänskliga rättigheter utmanas allt mer. Grundläggande
civila och politiska rättigheter kringskärs; det oberoende civila samhället får
ett krympande utrymme. Yttrandefriheten begränsas, journalister och
meningsmotståndare tystas och fängslas. Försvarare av de mänskliga
rättigheterna förföljs eller mördas. Mycket av denna utveckling syns också i
de landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens
principer som UD årligen uppdaterar. Även inom EU finns växande hot och
därför är det avgörande att Sverige har en tydlig röst för de mänskliga
rättigheterna som en förutsättning i unionens grundläggande värderingar.
Samtidigt är den politiska polariseringen på många håll större än på länge.
Världssamfundet borde stå enat och stå upp för rättvisan och mot övergrepp
på de mänskliga rättigheterna, men lyckas inte.

Tydlig röst i världen

Sverige är en viktig röst i världen, vi är en tydlig kraft för att säkerställa
respekten för mänskliga rättigheter och att öka säkerheten för dem som
försvarar de mänskliga rättigheterna ofta med risk för eget liv. Vi tänker inte
minst på den svenska FN-arbetaren Zaida Catalán och hennes amerikanska
kollega Michael Sharp, som mördades i Kongo mitt i deras gärning för
mänskliga rättigheter. Det finns en bred partipolitisk enighet om att Sverige
ska stå på de utsattas sida och vara en klar och tydlig röst i världen.

Vi behöver också göra mer här hemma. Regering och riksdag har ställt sig
bakom att Sverige ska säkerställa full respekt för våra internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter. Det kräver att vi fortsätter ta steg, vilket
vi också rekommenderas göra av bland annat FN och Europarådet, för att
främja och skydda de mänskliga rättigheterna för den enskilde individen och
genom åtgärder som når alla. Så sent som 2017 ställde sig ett nära enhälligt
konstitutionsutskott i riksdagen bakom att Sverige bör sträva efter att ha en
oberoende institution för mänskliga rättigheter, enligt Parisprinciperna. En
sådan institution ska kunna granska vad staten gör och föreslå vad staten
borde göra, för att leva upp till vårt mål.

Ta mänskliga rättigheter på allvar



Vi lever i en tid som mer än någonsin kräver att de internationella
överenskommelserna och normerna om mänskliga rättigheter tas på största
allvar. Dessa antogs inte för de enkla åren, då fred och mellanmänsklig
förståelse kunde tas för given. Tvärtom skrevs de för att vägleda oss i tider
då förmågan att se varandra som en del av samma mänsklighet riskerar att
svikta. När arbetet med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna påbörjades ansågs det vara ett omöjligt uppdrag. När
förklaringen var antagen ansågs det omöjligt att göra om det.

När mörkret åter syns på horisonten, och nittonhundratalets fasor ekar i vår
tid, måste vi behålla vårt fokus. Vårt arbete måste fortsätta, för att alla
människor en dag ska kunna leva sina liv i fred och frihet, med respekt
gentemot sin nästa och utan förföljelse eller diskriminering. Vi kan inte
lyckas utan de modiga människor som varje dag påminner om och kämpar
för människolivets okränkbarhet, de universella rättigheter som vi har just
för att vi är människor. Vi bör tillsammans säkra att de mänskliga
rättigheterna inte tappar i värde, utan tvärtom stärks och ökar i betydelse för
världens utveckling. I det lilla och i det stora.

Alice Bah Kuhnke  (MP)
kultur- och demokratiminister

Margot Wallström  (S)
utrikesminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke: Så försvarar vi
demokratin
Publicerad 21 juni 2018

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke. Svenska Dagbladet
Debatt, 20 juni 2018. Vår demokrati är väl rustad
samtidigt som det finns utmaningar. Nu lägger vi
grunden för ytterligare 100 år av demokrati i Sverige –
en stark och inkluderande sådan som är till för alla,
skriver Alice Bah Kuhnke (MP).
Det har nu gått över hundra år sedan pionjärer som Anna Whitlock, Elin
Wägner, Selma Lagerlöf och många andra tog kampen för en allmän och lika
rösträtt. De ansåg att en demokrati måste vara jämlik för att vara legitim. År
1921 fick kvinnor, äntligen, för första gången rösta i allmänna val i Sverige.

Den svenska demokratin står på en stabil grund, eftersom de grundläggande
fri- och rättigheterna är väl förankrade. Intresset för politik är stort och
valdeltagandet är internationellt sett högt. Vi har ett stort och starkt
engagemang i föreningslivet. Våra institutioner är i en internationell
jämförelse rättssäkra och våra medier är starka och oberoende. Tilliten till
demokratiska institutioner och mellan människor är stor.

Globalt ser vi dock en tillbakagång för demokrati och även i vårt närområde
kan vi konstatera hur den öppna demokratin möter svårigheter. Ekonomisk
globalisering, internationell migration och klimatförändringar är exempel på
frågor som ökar behoven av mellanstatligt beslutsfattande. Digitaliseringen
ger nya möjligheter till demokratiska samtal, men medför också nya risker.
Detta sammantaget betyder att vår demokrati är väl rustad samtidigt som det
finns utmaningar. Av dessa anledningar gör vi därför en kraftsamling i vårt
arbete och presenterar nu en strategi för att främja, förankra och försvara vår
demokrati.
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Demokratin måste främjas – fler ska vara delaktiga i demokratin. Det finns
ett demokratiskt utanförskap där alltför många varken deltar eller känner sig
delaktiga. Det finns skillnader i valdeltagandet. I det valdistrikt i Sverige som
hade allra lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014 röstade 48 procent
jämfört med 95 procent i distriktet med högst deltagande.

Regeringen satsar 50 miljoner kronor på att öka valdeltagandet i valen
2018. Riktade informationsinsatser mot målgrupper som röstar i mindre
utsträckning genomförs och skolval arrangeras i ett stort antal skolor.
En stor satsning genomförs för att öka delaktigheten i socioekonomiskt
utsatta områden. Regeringen satsar 53 miljoner i år till verksamheter som
bland annat bidrar till demokratisk delaktighet och 425 miljoner till
kommuner med socioekonomiska utmaningar.
Regeringen beviljar ytterligare 1,8 miljoner till Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) för att arbeta med att stärka kompetensen i
kommunerna om medborgardialoger i frågor där det finns starka
åsiktsmotsättningar hos kommunens invånare. 167 kommuner har hittills
deltagit i arbetet.
Delegationen mot segregation får i uppdrag att genomföra en
undersökning av demokratisk delaktighet i områden med
socioekonomiska utmaningar.

Demokratin måste förankras – fler ska ha kunskap om demokratin.
Medveten desinformation, propaganda och näthat har en negativ inverkan på
samhällsdebatten. Ungefär var fjärde journalist och förtroendevald utsattes
för trakasserier, hot eller våld under 2016. Bland personer som utrycker
åsikter i samhällsfrågor minst en gång i veckan på sociala medier beskriver
36 procent att de utsatts för trakasserier, hot eller våld.

Regeringen har under mandatperioden beslutat om en nationell
digitaliseringsstrategi för skolan med fokus på källkritiska förmågor.
Lärarnas kompetensutveckling i demokratifrågor stärks och
lagstiftningen om politisk information i skolan förtydligas.
Skolverket har också publicerat ett stöd till lärarna för att möta
kontroversiella frågor i klassrummet. Kunskapen om digitala miljöers
betydelse för demokratin och arbetet med medie- och
informationskunnighet stärks.
Ett intensivt arbete bedrivs för att skydda och stötta förtroendevalda,
journalister, konstnärer och opinionsbildare. Det tas fram mer kunskap
om hur problemen ser ut, stödfunktioner utvecklas på flera håll och
rättsväsendets arbete och lagstiftningen förstärks. Till exempel får
Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitet nu ett förstärkt uppdrag för att



stärka arbete att stödja journalister som utsätts för hat och hot.

Demokratin måste försvaras – fler ska stå upp för demokratin.
Antidemokratiska aktörer blir allt mer synliga och utmanar demokratin.
Dessa aktörer har ofta ett intresse av att skapa misstro och att ställa grupper
mot varandra.

Regeringen har tagit ett samlat grepp mot olika former av rasism och
hatbrott genom en nationell plan mot rasism och genom en stor
utbildningsinsats riktad mot landets skolor och förstärkta uppdrag till
Polismyndigheten.
Regeringen ger i uppdrag till Forum för levande historia att stärka
demokratins motståndskraft och sprida kunskap om faran när
demokratin urholkas.
Regeringen ger uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga hot,
våld och trakasserier mot politiskt förtroendevalda under valåret 2018.
Regeringen presenterade tidigare i veckan flera insatser för att bekämpa
hot mot demokratin och stärka skyddet för centrala samhällsfunktioner,
både lagstiftning och åtgärder inom rättsväsendet.

Regeringen utser också kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark
demokrati som kommer att ledas av Peter Örn. Kommittén får i uppdrag att
engagera hela det svenska samhället – förtroendevalda, engagerade i civila
samhället, forskare och studenter, företagare och medborgare i Sverige – om
hur vi ska högtidlighålla demokratins hundra år. De ska också presentera
förslag för vad vi mer behöver göra framöver för att fortsätta främja,
förankra och försvara vår demokrati.

Genom att tillsammans arbeta för ett Sverige som håller ihop, där demokratin
fortsätter stå starkt, så tar vi ansvar för de som banat väg före oss, för oss
alla som lever här idag och för de som kommer leva i vårt land i framtiden.
Nu lägger vi grunden för ytterligare 100 år av demokrati i Sverige – en stark
och inkluderande demokrati som är till för alla.

Alice Bah Kuhnke 
kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

”Att byta juridiskt kön ska bli
snabbt och enkelt”
Publicerad 21 maj 2018

Svenska Dagbladet Debatt, 18 maj 2018 Debattartikel
av Annika Strandhäll och Alice Bah Kuhnke. Sverige
borde vara ett land i framkant när det gäller
transpersoners rättigheter. Regeringen presenterar
därför nu inriktningen för en modern
könstillhörighetslagstiftning, skriver socialminister
Annika Strandhäll (S) och kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke (MP).
Genom historien har hbtq-personer – homosexuella, bisexuella,
transpersoner och queera – varit stigmatiserade, diskriminerade och tvingats
till ett liv i tystnad. Den allmänna opinionen har förändrats till det bättre,
mycket tack vare starka folkrörelser och organisationer som RFSL, RFSL
Ungdom och transföreningen FPES. Samtidigt har beslutsfattare lagt grunden
för en lång rad reformer som ökat hbtq-personers möjligheter att leva sitt liv i
frihet. Förändringsarbetet har ibland gått för långsamt, men de senaste 25
åren har mycket förändrats till det bättre. Det arbetet är inte klart –
livsvillkoren för hbtq-personer ska fortsätta förbättras. Vi vill ge
transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet.

I Sverige infördes 1972 en av världens första lagar gällande transpersoners
situation som avgjorde vilka kriterier som skulle uppfyllas för att man skulle
få genomgå en medicinsk könskorrigering genom vård och behandling, och
slutligen få ett nytt så kallat juridiskt kön i folkbokföringen. Denna
lagstiftning har förändrats på en viktig punkt, sedan 2013 ställs inte längre
krav på sterilisering. Detta krav var ett mycket långtgående och allvarligt
ingrepp som regeringen tar avstånd ifrån. Sedan den 1 maj finns det
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möjlighet för personer som drabbats av detta krav att ansöka om ersättning
från staten.

I övrigt har lagen i stort legat fast i över femtio år. Andra länder har sprungit
om Sverige med en mer modern lagstiftning. Länder som Argentina, Belgien,
Norge och Malta har på senare år infört ny lagstiftning med individen i
centrum. Det är hög tid för Sverige att följa efter. Sverige borde vara ett land
i framkant när det gäller transpersoners rättigheter.

Regeringen kan nu presentera inriktningen för en modern
könstillhörighetslagstiftning. En lagstiftning Sverige redan borde ha på plats.
De förändringar vi vill få till är att:

Nuvarande könstillhörighetslag ska upphävas och ersättas av två nya
lagar: en lag om ändring av könet i folkbokföringen – den juridiska
processen, och en lag om kirurgiska ingrepp i könsorganen – den
medicinska processen.
Den nya lagen ska ta sin utgångspunkt i den enskildes självidentifikation.
Det är bara den enskilde själv som kan veta hur hen identifierar sig. Med
detta perspektiv stärks transpersoners egenmakt i en många gånger
livsavgörande process.
Medicinsk behandling skiljs från juridiskt byte av kön. Ingen ska längre
tvingas genomgå medicinska ingrepp som man själv inte vill genomgå.
Samtidigt ska alla som vill ha vård och behandling få det. Att byta
juridiskt kön ska bli en snabb och enkel process som i regel inte kräver
kontakt med vården.
Ungas situation stärks. Vi vill göra processen enklare för den som tidigt
inser att den inte är född i rätt kropp. De ska inte behöva vänta orimligt
länge.

Den nya lagstiftningen blir mer modern och utgår ifrån de mänskliga
rättigheterna. Regeringen skickar nu förslagen till de två nya lagarna för
synpunkter på remiss och planerar att återkomma med skarpa lagförslag så
snart som möjligt.

Transpersoner är en av de grupper som mår sämst i vårt samhälle. Enligt en
rapport från Folkhälsomyndigheten (2015) uppger var tredje transperson att
den någon gång försökt ta sitt liv. Situationen är särskilt svår för unga
transpersoner, bland de som är yngre än 30 år har över 30 procent allvarligt
övervägt att ta sitt liv vid mer än ett tillfälle det senaste året. Det är
alarmerande siffror som vi aldrig kan acceptera.



Många uppger att den långa väntan är en av anledningarna till att
transpersoner mår dåligt. Vi vet att de förslag vi nu lägger fram är
efterlängtade och att väntan har varit allt för lång. Tyvärr har arbetet gått
långsammare än vad vi trott. Det har inte handlat om bristen på vilja, men
det berör många komplicerade frågeställningar som trots flera utredningar
inte lett till tillräckligt bra underlag. Det kan låta som en byråkratisk
undanflykt – det är det inte. Vi är glada att vi nu äntligen kan presentera
inriktningen för en modern könstillhörighetslagstiftning.

För oss är det självklart att alla i Sverige ska kunna ha samma frihet, oavsett
vem du är, hur du identifierar dig eller väljer att leva ditt liv. Modernisering
av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i rätt riktning för att fler ska
kunna ha makt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar.

Annika Strandhäll (S) socialminister 
Alice Bah Kuhnke (MP) kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke: Så satsar vi för att
stärka kulturskolan
Publicerad 04 april 2018

Svenska Dagbladet Debatt, 4 april 2018 Debattartikel av
Alice Bah Kuhnke. För första gången någonsin kan vi
nu presentera en sammanhållen politik för kulturskolan,
skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Vi är många i vårt land som kan berätta om hur den kommunala kulturskolan
gjort stor skillnad i våra liv. Om hur vi fick chansen att börja skapa, hur
kreativiteten och lusten till lärande väcktes till liv och hur ett livslångt
intresse för konst, musik och kultur slog rot och har följt oss genom livet.

Ofta tillskrivs kulturskolan en avgörande roll i den framgångsrika svenska
musikexporten. Många framgångsrika musikskapare vittnar om hur
kulturskolan öppnade dörren till musicerandet. Inte sällan är det personer
som inte hade musikaliskt aktiva föräldrar som har kulturskolan att tacka för
det som kom att bli ett livslångt intresse och en framgångsrik karriär.

Förutsättningarna för att fler barn i Sverige ska få testa sina vingar, utmana
sin nyfikenhet, stå på en scen, spela ett instrument, fotografera,
programmera och måla behöver bli ännu bättre. Det kan, om vi vill och är
beredda att prioritera, vara lika naturligt att spela teater som att spela fotboll.
Ur kulturskolan växer framtidens artister, skådespelare, dansare, filmare och
andra konstnärliga utövare. Men också många andra som inte alls väljer
konstnärliga yrken senare i livet utan går helt andra banor, förhoppningsvis
med en positiv erfarenhet i bagaget.

I dag finns dock stora skillnader i tillgång till, och deltagande i, kulturskolans
verksamhet beroende på var i landet man bor och vilka föräldrar man har.
Det är främst barn med socioekonomisk gynnsam bakgrund som hittar till
kulturskolan. Tillgängligheten är sämre på landsbygden än i städerna. Barn

https://www.regeringen.se/


med funktionsvariationer har det extra tufft. Allt detta kan vi förändra.
Regeringen föreslår därför att kommunerna ska få bättre stöd i sitt arbete
med kulturskolan.

Vi har sedan 2016 satsat 100 miljoner per år till kulturskolan. Pengar som
kommuner kan söka för att kunna utveckla just sin kulturskoleverksamhet
utifrån just sina förutsättningar. Nu gör vi stödet mer flexibelt så att det kan
användas ännu bättre utifrån kommunernas olika behov. I någon kommun
vill man kanske satsa på att nå nya målgrupper, i en annan vill man bygga ut
verksamheten i mindre samhällen, i en tredje vill man utveckla
filmundervisning eller kurser i ett nytt instrument, i en fjärde vill man satsa
på insatser för unga med funktionsvariationer.

Dessutom inrättar vi ett nationellt kulturskolecenter i Kulturrådet. Förutom
att handlägga ansökningarna från kommunerna och fördela stöd så kommer
centret att följa och sprida forskning, identifiera utbildnings- och
utvecklingsbehov och främja samverkan mellan kommuner.

Pengar och kunskap är inte allt som behövs. Kärnan i kulturskolan är lärarna,
därför satsar vi 25 miljoner kronor i år och 40 miljoner per år därefter, i
satsningen Kulturskoleklivet, för att säkra kompetensförsörjningen i
kulturskolan. Inom några år väntar stora pensionsavgångar samtidigt som
kulturskolans utbud breddas. Därför behövs fler utbildningsplatser,
fortbildningsinsatser och utvecklingsmedel till lärosäten för att ta fram nya
utbildningar med relevans för kulturskolan.

Många kommuner efterfrågar stöd, och våra förslag har välkomnats av SKL
och många kulturskolor runt om i vårt land. Även organisationer som
Kulturskolerådet och Lärarförbundet är positiva. De nationella satsningarna
ska stötta, inte styra, utvecklingen. Därför sätter vi ett mål för de nationella
insatserna – inte för den kommunala verksamheten. Detta gör vi för att
kunna ta ansvar för våra insatser och säkerställa att våra gemensamma medel
används på ett ansvarsfullt sätt.

Det är glädjande att vi för första gången någonsin kan presentera en
sammanhållen politik för kulturskolan. Förhoppningsvis får vi en bred
majoritet i Sveriges riksdag som ställer sig bakom att barns och ungas rätt
och möjlighet att utöva kultur ska vara prioriterat.

Alice Bah Kuhnke kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Replik: Alice Bah Kuhnke: Våra
gemensamma resurser ska inte
gå till antidemokratiska krafter
Publicerad 12 mars 2018

Expressen, 9 mars 2018. Replikerande debattartikel av
Alice Bah Kuhnke.
I Expressen skriver flera riksdagsledamöter om vikten av att våra
gemensamma resurser inte går till antidemokratiska krafter som verkar mot
jämställdhet eller hbtq-personers rättigheter. Jag håller med.
Statsbidrag till civilsamhället ska gå till de som stärker vår demokrati, inte de
som undergräver den.

Det är därför jag har tillsatt en ny utredning som ska lämna förslag på skärpta
demokratikriterier i alla olika statsbidrag till det civila samhället.
Utredningen ska föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt
demokratikriterium och även lämna förslag på hur den viktiga granskningen
av organisationer ska ske.

Regeringen har redan vidtagit flera åtgärder. Som debattörerna pekar på
tillsatte jag en utredning om statens stöd till trossamfund, som bland annat
ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium gällande vilka som ska kunna
ta del av just stöden till trossamfunden. Jag tar emot utredningens förslag
inom kort. Dessutom finns en pågående utredning som ska se över de bidrag
som beviljas av Allmänna arvsfonden.

Att förtydliga demokratikriterierna och vilken prövning som ska ske
efterfrågas även av det civila samhället. Man vill se en prövning som
respekterar föreningsfriheten och som är rättssäker. Man vill att det ska vara
tydligt vad man som organisation ska leva upp till för att få ta del av stöden.
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Mycket angelägen fråga

I Sverige finns väldigt många civilsamhällesorganisationer, av olika slag.
Ungefär hälften av Sveriges befolkning arbetar ideellt och många lägger ner
åtskilliga timmar i av sin fritid vid scoutgården, i kvinnojouren eller på
idrottsplatsen.

Man gör det för att skapa ett bättre liv för sig själv eller andra, för att
förbättra sitt lokalsamhälle eller för att sätta ljuset på en politisk fråga man
vill förändra.

De statliga stöden är viktiga för att organisationer inte ska behöva kämpa
med sin finansiering varje dag, utan i stället kunna lägga sin kraft på det man
vill göra.

Därför är frågan om hur vi säkerställer att våra gemensamma resurser inte
går till antidemokratiska krafter något jag arbetat med från den stund jag
blev statsråd.

Nu har vi tagit ett nytt viktigt steg i det arbetet. Det är glädjande att det råder
samstämmighet i Sveriges riksdag om att vi ska värna det civila samhällets
engagemang.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

Replik: Alice Bah Kuhnke: Jag vill
se ett skärpt demokratikriterium
Publicerad 26 februari 2018

Vestmanlands Läns Tidning, 23 februari 2018.
Replikerande debattartikel av Alice Bah Kuhnke
Hat och hot i religionens namn ska inte accepteras i vårt samhälle och
särskilt allvarligt blir det om det utförs i församlingar som får statligt stöd.

Stödet till trossamfunden ses därför över, detta på mitt initiativ. Det har inte
gjorts på två decennier, och det finns många skäl till att stödet behöver
uppdateras till hur vårt samhälle ser ut idag. Det viktigaste för utredningen är
emellertid att stöden ska stärka respekten för varandra, inte motarbeta
detsamma.

I uppdraget till utredaren står att det därför tydligt att det är; ”centralt att ett
trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande värderingar, så
som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det
demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel”.

När utredningen kommer att presenteras om några veckor ska den därför
föreslå ett skärpt och förtydligat demokratikriterium för de som ska få stöd.
Vi kan inte ha ett system som utnyttjas av de som motverkar demokrati,
jämställdhet och allas lika värde.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
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Debattartikel från Kulturdepartementet

Replik: Ola Wong pusslar ihop sin
tes utifrån lösryckta citat
Publicerad 26 februari 2018

Svenska Dagbladet, 23 februari 2018 Replikerande
debattartikel av Alice Bah Kuhnke När Ola Wong citerar
en av mina åtgärder mot sexuella trakasserier nöjer han
sig med att endast citera första halvan av mitt förslag.
Det skriver Alice Bah Kuhnke i en replik på Ola Wong
om det statliga litteraturstödet.
Som jag påpekat tidigare är det viktigt att debatten om litteraturstöden inte
grundar sig på vandringssägner. Ola Wong fortsätter pussla ihop sin tes
utifrån enskilda uttalanden och lösryckta citat från olika kulturpolitiska
dokument. Låt mig därför göra ett par klargöranden:

Det är en distinkt skillnad mellan en myndighets övergripande arbete och
de konkreta kriterier som ligger till grund för en myndighets stödgivning.
Att Kulturrådet har i uppdrag att göra kulturen tillgänglig för alla är för
de flesta tämligen okontroversiellt. Det har ingenting med styrning av det
konstnärliga innehållet att göra. Denna viktiga åtskillnad har till exempel
Sofia Lilly Jönsson, ledamot för den arbetsgrupp som hanterar stöd till
fackböcker, redogjort för i SvD.
Vilka konkreta bedömningsgrunder finns då för litteraturstöden? För
fackböcker gäller sådant som tillförlitlighet i sak, förankring i forskning,
stringent analys och god stilistisk framställning. Boken får gärna tillföra
ny kunskap i det ämne den behandlar. Det handlar alltså om strikta
kvalitetskriterier. De skrivningar som Ola Wong så ivrigt hänvisar till
handlar om att Kulturrådet i efterhand ska analysera det samlade utfallet
av litteraturstödet. Det är alltså inget som Kulturrådet ska fundera över i
sin stödgivning till enskilda titlar.
Arbetet mot sexuella trakasserier har ingen som helst anknytning till
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fördelningen av litteraturstöd. När Ola Wong citerar en av mina åtgärder
mot sexuella trakasserier nöjer han sig med att endast citera första
halvan av mitt förslag, men utelämnar den andra, där det framgår att
uppdraget endast rör Kulturrådets dialog med landstingen i deras roll
som huvudmän för regionala institutioner.

Regeringen har höjt stöden till den fria konsten. En konstnärspolitisk
utredning arbetar för att kulturutövarna ska få bättre villkor. Museernas
oberoende från politiken har stärkts.

Kritik hjälper mig att spetsa mina förslag och göra dem ännu bättre. Men
kulturdebatten skulle tjäna på om kritiken formulerades med precision.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Replik: Bah Kuhnke slår tillbaka:
Jag styr inte innehållet
Publicerad 26 februari 2018

Svenska Dagbladet, 21 februari 2018 Replikerande
debattartikel av Alice Bah Kuhnke. Ola Wong hade
kunnat undvika missförstånd om han bara hört av sig.
Under mina år som kulturminister har jag konsekvent
arbetat för att försvara den konstnärliga friheten. Det
skriver Alice Bah Kuhnke (MP) i sitt svar på Ola Wongs
artikel i SvD.
Kulturdebatten är alltför viktig för att slarvas bort på vandringssägner och
svepande insinuationer.

Jag har inte fattat några som helst beslut om att styra innehållet i de böcker
som får statligt stöd av Kulturrådet. Vid en närmare granskning kan man inte
ens hävda att den tidigare borgerliga regeringen gjorde detta.

Regeringen fattar beslut om villkor för kulturstöd i förordningar. Den som nu
gäller för litteraturstödet beslutades 2010 när Lena Adelsohn Liljeroth var
kulturminister. I förordningen finns inte en enda av de punkter som Wong
listar i sin artikel. Kulturrådet fattar i sin tur beslut om vilka generella
utgångspunkter för bedömning som ska gälla för litteraturstöd. Inte heller där
finns de krav som Ola Wong beskriver. För den som är intresserad av fakta
finns kriterierna på Kulturrådets hemsida att läsa.

Efter höstens debatt om #metoo kan det inte finnas många kvar som
ifrågasätter om sexuella trakasserier förekommer i kultursektorn. Därför var
en av de 10 punkterna jag presenterade innan jul att Kulturrådet ska ta upp
detta i sin regelbundna dialog med landstingen inom
kultursamverkansmodellen. Genom modellen bidrar staten till finansieringen
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av kulturinstitutioner runt om i landet. Det är rimligt att staten tar ansvar för
att lagen om sexuella trakasserier efterlevs i hela samhället, så även i
kultursektorn. Så här står det ordagrant i regleringsbrevet:

"Statens kulturråd ska i dialogen med landstingen särskilt lyfta frågan om
sexuella trakasserier."

Alltså inte en stavelse om att arbetet mot sexuella trakasserier ska påverka
litteraturbidragen. Några sådana uppdrag finns helt enkelt inte. Eftersom de
bidragen inte är en del av kultursamverkansmodellen.

Alla dessa missförstånd hade Ola Wong kunnat undvika om han hade hört av
sig till mig.

Under mina år som kulturminister har jag konsekvent arbetat för att försvara
den konstnärliga friheten. Ett exempel på detta är att jag sedan årsskiftet
tagit bort de instruktioner som tidigare fanns att statens museer skulle
integrera ett jämställdhets-, mångfald och barnperspektiv i sina
verksamheter. Konst som inte är fri är meningslös, det gäller också den som
är offentligt finansierad. 

Ge mig gärna kritik, men basera den på det jag gör och säger. Även
kulturdebatten behöver vuxna i rummet.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

"Presstödet höjs med fokus på
lokala medier och innovation"
Publicerad 14 februari 2018

DN Debatt, 14 februari 2018. Debattartikel av Alice Bah
Kuhnke och företrädare för sju partier. Vi inför ett nytt
stöd för journalistik i områden som är svagt eller inte
alls bevakade. Dagens utvecklingsstöd vidareutvecklas
med fokus på samarbeten för att möta digitaliseringens
utmaningar. Totalt höjs stödet med 20 procent jämfört
med dagens presstöd. Det ska gälla från 1 januari
2019, skriver statsrådet Alice Bah Kuhnke och
företrädare för sju partier.
Granskande journalistik är ett demokratiskt allmänintresse. Journalistikens
uppdrag är att granska makthavare, vidga perspektiv och fördjupa
samhällsdebatten. Vi demokratiska partier behöver därför vara brett samlade
för att värna och försvara journalistikens framtid.

Med mediemarknadens och demokratins bästa för ögonen har
Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet,
Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna från år 2013 enats brett
över partigränserna om presstödet. Vi bygger vidare på det goda
samarbetsklimat som funnits i dessa frågor sedan den överenskommelse som
då slöts mellan partierna.

Vårt syfte är att bidra till förutsebarhet samt goda och långsiktiga
förutsättningar för granskande journalistik i ett föränderligt medielandskap.
Utgångspunkten är att skapa förutsättningar för den fria pressens framtid och
innebär en förlängning av nuvarande stöd med modifieringar vidtagna utifrån
en analys av konsekvenserna av den omvälvande utvecklingen för
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mediemarknaden internationellt och i Sverige.

Landets nyhetsredaktioner verkar i en föränderlig miljö. I Medieutredningens
slutbetänkande (SOU 2016:80) uttrycks saken: "De sociala medierna har
påverkat medieekologin mer de senaste fem åren än någon annan förändring
på 500 år."

Digitaliseringen har medfört stora fördelar men även utmaningar. I takt med
det ökande utbudet sprids medieanvändarnas tid över en mängd olika
plattformar vilket gör det svårt att nå lönsamhet för branschens aktörer.
Dagstidningar konkurrerar inte längre bara med andra dagstidningar.
Lokaltidningar konkurrerar inte längre bara med andra lokaltidningar. I dag
konkurrerar även de små lokala redaktionerna med multinationella sociala
medieföretag och offentligt finansierade digitala kanaler. Samtidigt syns
vikande användarintäkter som kan kopplas till läsarnas tveksamhet inför att
betala för kvalitativ journalistik samt lägre annonsintäkter.

I kontrast till de stora förändringar som prövar landets nyhetsredaktioner
förblir den demokratiska betydelsen av deras arbete orubbligt konstant.
Oberoende mediers granskning är en förutsättning för varje välfungerande
demokrati. Inte minst finns det ett stort värde i kontinuerlig nyhetsbevakning
av oberoende och självständiga redaktioner på lokal nivå. 43 procent av
medborgarna upplever, enligt Medieutredningen, att det ibland eller ofta sker
större förändringar i närmiljön utan att de blivit tillräckligt informerade i
förväg, när det ännu fanns en chans att påverka. Det är en hög siffra som
illustrerar värdet av den lokala journalistiken.

I huvudsak måste mediebranschens aktörer möta sina utmaningar genom
egna ansträngningar och i många medieföretag pågår ett omfattande arbete
med att utveckla organisation, arbetssätt och nya affärsmodeller. Det inger
hopp för framtiden. Staten kan underlätta omställningen genom dels åtgärder
för att allmänt sett göra det lättare att driva medieföretag, såsom slopandet
av reklamskatten, dels riktade insatser i form av särskilda stöd.

Vi är nu eniga om stödet för lokaljournalistik och innovation. Vi vill ge
berörda medier den förutsebarhet som många av remissinstanserna till
Medieutredningen har efterlyst. Därför tar vi vår utgångspunkt i det
nuvarande systemet. Detta är en bred överenskommelse mellan sju partier
vilket ger goda förutsättningar för stabilitet och kontinuitet i en annars
föränderlig tillvaro för branschens aktörer.

1. Ett nytt stöd införs för journalistik i områden som är svagt eller inte alls



bevakade. Det är avgörande för demokratin att en granskande och
oberoende journalistik inte bara finns i storstadsområdena. Ett nytt stöd
för journalistik i så kallade vita fläckar ska ges till allmänna
nyhetsmedier som lever upp till de ställda kriterierna. Taket kommer att
uppgå till maximalt en miljon kronor per område, vilket som
utgångspunkt ska vara en kommun. Ambitionen är att skapa
förutsättningar och incitament för långsiktiga satsningar.

2. Vidareutvecklat teknikneutralt innovations- och utvecklingsstöd införs.
Detta är en vidareutveckling av dagens utvecklingsstöd och betonar en
högre grad av utveckling och innovation. Även det teknikneutrala
utvecklings- och innovationsstödet är tänkt att ges till aktörer som lever
upp till ett antal kvalitetskriterier. Fokus ska ligga på samarbeten för att
möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter för olika grupper. Det
kommer att krävas viss egenfinansiering som inte får utgöras av annat
statligt stöd.

Båda dessa nya mediestöds syfte ska vara att stärka demokratin genom
att, via allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög
kvalitet, främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i
hela landet. Stöd är tänkt att kunna ges oavsett distributionsform. Stöden
föreslås bedömas och prövas av mediestödsnämnden (nuvarande
presstödsnämnden) vid Myndigheten för press, radio och tv.

3. Förlängning och höjt driftstöd. För att skapa en förutsägbarhet och
stabilitet på marknaden har vi enats om att förlänga det nuvarande
systemet för presstöd. Även om digitaliseringen kraftigt påverkar
mediemarknaden så finns det ett behov av stöd även till den tryckta
pressen. Driftsstödet för medel- och högfrekventa tidningar höjs med
cirka 10 procent. Taket i det nuvarande regelverket på 40 miljoner
kronor per år föreslås kvarstå.

4. Förlängning och höjt distributionsstöd. Vi behöver skapa incitament för
samdistribution av papperstidningar, vilket gynnar både ekonomi och
miljö. Tillsammans med beslutad ändring i postförordningen föreslås
därför distributionsstödet att höjas med 50 procent, något som särskilt
kommer att gynna lokaljournalistiken utanför de större städerna.

För att finansiera dessa reformer beräknas hela anslaget för det statliga
mediestödet höjas med 55 miljoner kronor för år 2019 och med ytterligare 55
miljoner kronor från och med år 2020. Detta innebär en sammanlagd höjning
på närmare 20 procent jämfört med dagens presstöd. Fördelningen av nya
stöd sker inom den finansiella ramen och är i mån av tillgängliga medel.

Dagens presstödsregler gäller fram till den 31 december 2019. Ambitionen är



att förslagen om nytt mediestöd ska behandlas av riksdagen i vår och gälla
från och med den 1 januari 2019.

En dialog har inletts med EU-kommissionen och vi har en god förhoppning
om ett godkännande i enlighet med EU:s regler om statsstöd vilket är en
förutsättning för att kunna gå vidare som planerat.

Den gemensamma ambitionen från oss är att kunna gå fram med ett medie‐
stöd som syftar till förutsebarhet, stabilitet över tid och goda förutsättningar
för granskande journalistik i hela Sverige i ett nytt medielandskap.

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister
Marta Obminska (M), riksdagsledamot
Berit Högman (S), riksdagsledamot
Per Lodenius (C), riksdagsledamot
Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot
Tuve Skånberg (KD), riksdagsledamot
Mia Sydow Mölleby (V), riksdagsledamot
Niclas Malmberg (MP), riksdagsledamot



Debattartikel från Kulturdepartementet, Statsrådsberedningen

Nu stärker vi kampen mot hatbrott
och antisemitism
Publicerad 27 januari 2018

Debattartikel av statsminister Stefan Löfven och kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Svenska
Dagbladet den 27 januari.
Den 27 januari 1945 befriades förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Sedan
2001 har detta datum varit en nationell minnesdag i Sverige.

Förintelsen är en unik händelse men de lärdomar dess historia kan ge är
universella. De som överlevde de fasor miljontals judar och andra offer för
nazismen utsattes för är snart borta. Vi måste öka våra ansträngningar att
främja utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen för att nya
generationer ska kunna lära av vad som skedde.

Vår samtid är fortfarande märkt av folkmord, etnisk rensning, rasism,
antisemitism och främlingsfientlighet. I Europa har vi återigen sett
antisemitismen skörda människoliv. Judar och judiska institutioner har utsatts
för flera terrordåd i Europa de senaste åren. Även i Sverige har vi upplevt
attacker mot synagogor, rabbiner, judiska kvinnor, män och barn. Den
nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har rapporterat att
högerextrema miljöer förekommer i nästan hälften av landets kommuner och
att islamistisk våldsbejakande extremism finns i mer än en femtedel av dem.
Det bör vara en källa till oro för hela det svenska samhället – en oro som vi
alla måste förhålla oss till och agera utifrån.

Regeringen tar detta på stort allvar och arbetar aktivt med att bekämpa
antisemitism och alla former av rasism och hatbrott.

För det första: Trygghet och säkerhet
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Allt fler samfund och föreningar rapporterar om hot, hat och skadegörelse
mot sina lokaler och verksamheter. Under 2017 avsatte regeringen 10
miljoner kronor för att stärka säkerheten i lokaler som tillhör trossamfund,
t.ex. för att installera säkerhetsglas, utrustning för kameraövervakning eller
infartshinder. Nu utökar och breddar regeringen stödet till 22 miljoner kronor
per år 2018–2019 och gör det möjligt att söka för både samfund och för
andra delar av civilsamhället vars verksamhet och lokaler hotas. Medlen
finns tillgängliga från den 1 september.

Polismyndigheten har höjt ambitionsnivån när det gäller att prioritera och
bekämpa hatbrott. Så kallade demokrati- och hatbrottsgrupper har inrättats i
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Den 1 januari 2018 öppnade Center mot våldsbejakande extremism.
Verksamheten syftar till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och
terrorism bland annat genom att ge stöd till kommunerna.

För det andra: Hågkomst och utbildning

Bakgrunden till att före detta statsminister Göran Persson grundade den
statliga myndigheten Forum för levande historia var att en undersökning
visat att svenska ungdomar hade en skrämmande liten kunskap om
Förintelsen och antisemitism. Forum för levande historia genomför idag
tillsammans med Skolverket ett omfattande utbildningsinitiativ om rasism, till
stöd för lärare och andra yrkesgrupper. Under våren genomför Forum för
levande historia en ny undersökning om uppfattningar om Förintelsen, för att
samhällets insatser ska kunna utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Statens medieråd genomför kampanjen No Hate Speech Movement och
arbetar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Säker
och kritisk användning av nätet kan stärka skydd mot utsatthet och slå hål på
antisemitiska konspirationsteorier.

Under åren 2018–2020 förstärker regeringen möjligheterna till
hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser, genom ett nytt anslag på 5
miljoner kronor per år. Det gör att fler lärare och elever kan besöka dessa
platser än tidigare.

För det tredje: Internationellt samarbete

Sverige är en aktiv medlem av International Holocaust Remembrance



Alliance, IHRA, en mellanstatlig organisation för hågkomst, forskning och
utbildning om Förintelsen. IHRAs föregångare tillkom som en del i det arbete
med hågkomst av Förintelsen som också ledde fram till den internationella
konferensen i Stockholm i januari 2000. IHRAs beskrivning av antisemitism
som "Antisemitism är en särskild uppfattning om judar som kan uttryckas
som hat mot judar. Retoriska och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot
judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska
institutioner och religiösa lokaler", ställer sig Sverige till fullo bakom.

År 2020, då det har gått 20 år sedan Förintelsekonferensen i Stockholm,
kommer Sverige att bjuda in till en ny internationell konferens om hågkomst
och utbildning. Syftet är att tillsammans med andra länder och organisationer
fortsätta att utveckla insatserna för att förhindra nya övergrepp mot
mänskligheten. Regeringens ambition är att konferensen ska bli en
kraftsamling som involverar hela samhället. Därför kommer vi att bjuda in
politiska partier och civilsamhället i planeringen av konferensen.

Förintelsens minnesdag är en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla
människors lika värde. Vi minns de människor som gick under, inspireras av
det motstånd som bjöds, visar de överlevande som ännu är med oss respekt
och bekräftar vår beslutsamhet att bekämpa alla former av rasism och
våldsbejakande extremism.

Stefan Löfven
Statsminister

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Ny handlingsplan för jämställda
livsinkomster
Publicerad 26 december 2017

Debattartikel av arbetsmarknads- och
etableringsminister Ylva Johansson och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke i Aftonbladet, 26
december 2017. Kvinnor och män ska ha samma
möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet,
genom hela livet. Därför har regeringen beslutat en ny
handlingsplan för jämställda livsinkomster. I
handlingsplanen ingår ett nytt uppdrag till
Medlingsinstitutet och en ny utredning gällande
osakliga löneskillnader och effektivare
sanktionsmöjligheter mot diskriminering.
-Det låter för otroligt för att vara sant, men faktum är att det i genomsnitt
skiljer flera miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor och män i
Sverige.

Pengar är makt. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk
självständighet och trygghet, genom hela livet. Så är det inte i dag. Det finns
flera anledningar till att kvinnor har lägre inkomster än män och det kräver
åtgärder inom flera olika politikområden.

Ett sätt att komma till rätta med orättvisa inkomstskillnader är att bryta den
starka uppdelningen mellan kvinno- och mansyrken på vår arbetsmarknad.
Därför har Skolverket fått i uppdrag att förebygga könsstereotypa
utbildningsval och Arbetsförmedlingen att motverka könsuppdelningen på
arbetsmarknaden.
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Höstens MeToo-vrål har satt fokus på otrygga arbetsvillkor och
maktbalansen på våra arbetsplatser. Att kvinnor i genomsnitt jobbar mer
deltid och har otryggare anställningar än män gör också att kvinnors
inkomster blir lägre. Därför har regeringen skärpt lagstiftningen och satt
stopp för eviga visstidsanställningar. Heltid ska vara norm på
arbetsmarknaden. Deltid ska vara en möjlighet.

Men även när män och kvinnor har samma jobb och jobbar lika mycket visar
statistiken att kvinnor får mindre betalt än män. Så kan vi bara inte ha det.
Därför har vi skärpt diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare måste nu vidta
aktiva åtgärder mot diskriminering. Vi har också infört årliga
lönekartläggningar så att orättvisa löneskillnader ska upptäckas.

Kvinnor är borta från jobbet till följd av sjukdom i större utsträckning än
män. Det påverkar livsinkomsterna. Därför har regeringen tagit fram en
arbetsmiljöstrategi och ett åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad
sjukfrånvaro. Arbetsmiljöreglerna har skärpts när det gäller organisatorisk
och social arbetsmiljö och till sommaren startar en ny arbetsmiljömyndighet
sin verksamhet.

En ytterligare förklaring till inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är
att föräldraansvaret är ojämnt fördelat. Därför har regeringen öronmärkt
ytterligare en månad i föräldraförsäkringen för vardera föräldern och
avskaffat vårdnadsbidraget.För att höja sysselsättningen bland utrikes födda
kvinnor har reglerna gällande föräldrapenning ändrats för personer som
anländer till Sverige med barn äldre än ett år.

Många frågor i jämställdhetsarbetet går åt rätt håll, och löneskillnaderna
mellan kvinnor och män minskar, men det går för långsamt.
Regeringen har därför beslutat en ny handlingsplan för jämställda
livsinkomster som beskriver genomförda och pågående åtgärder. I
handlingsplanen ingår också ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet och en ny
utredning om effektivare sanktioner mot diskriminering:

Regeringen ger Medlingsinstitutet i uppdrag att redovisa vilka
löneskillnader som skett för olika yrken de senaste åren och med denna
redovisning som grund inleda en diskussion med arbetsmarknadens
parter för att främja deras arbete med att minska löneskillnaderna mellan
kvinnor och män.
För att uppnå målet om ett samhälle fritt från diskriminering avser
regeringen även att tillsätta en utredning för att analysera och se över
behovet av effektivare sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av



bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, inkl.
lönekartläggningar. Utredningen kommer att tillsättas under våren 2018.

Sveriges feministiska regering fortsätter arbetet mot minskade skillnader
mellan kvinnor och män i arbetslivet. Vi ger oss inte förrän kvinnor har halva
makten. Och hela lönen.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

En fri press är en pelare i
demokratin
Publicerad 29 november 2017

Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist och
kulturminister Alice Bah Kuhnke i Dala-Demokraten, 29
november 2017
Den fria och oberoende pressen är en hörnpelare i vår demokrati. I tider när
samhället drabbas av desinformationskampanjer och extremism har den
granskande journalistiken en viktig roll i ett starkt och demokratiskt
samhälle.

Rysslands systematiska användning av desinformationskampanjer är en
realitet. Många tror att det bara handlar om en trollfabrik eller några få
experter i Kreml som driver detta genom Russia Today och Sputnik News.
Detta är en integrerad del i den ryska militärdoktrinen.

Den ryska regimens mål med desinformation är bland annat att underminera
västs enighet. I Tyskland, Frankrike och i USA har vi sett hur nationella
valprocesser påverkats av externa desinformationskampanjer.

Betydelsen av desinformationsoperationer har på senare år växt. Idag
inriktas desinformationskampanjerna på politiska debatter i ett flertal länder
med betydligt större flöde av vilseledande och felaktiga historier än tidigare.
Syftet är att manipulera, splittra och påverka demokratiska beslut.

Här ser vi också hur olika slag av lobbyister användas av rent kommersiella
intressen. Samarbetet inom EU för att motverka och för att informera om
desinformation har ökat.

Även regeringen och myndigheter i Sverige arbetar aktivt med detta.
Medierna i Sverige har på ett bra sätt bevakat området och vikten av

https://www.regeringen.se/


källkritik har ökat.

I en levande demokrati är den oberoende journalistiken oerhört viktig.
Tyvärr har vi under senaste åren sett en utveckling där medieföretag tvingats
lägga ned den lokala bevakningen runt om i landet, särskilt utanför
storstadsområdena.

Enligt Institutet för mediestudiers årsbok 2016 saknar var åttonde kommun
en löpande nyhetsbevakning, ofta kallade vita fläckar på mediekartan. I var
tredje kommun, 90 stycken, finns det idag inte en bevakande dagstidning.

För demokratin är de vita fläckarna ett problem. När obevakade
medieområden breder ut sig runt om ute i landet finns en risk att den röda
mattan rullas ut för odemokratiska krafter som fyller tomrummet med rykten
och desinformation.

Granskande nyhetsjournalistik kan heller inte ersättas av
informationsinsatser från kommunen.

Regeringen har under hela mandatperioden prioriterat arbetet med att ge
medierna bättre ekonomiska förutsättningar för att motarbeta desinformation
och öka stödet för den granskande journalistiken.

Avskaffandet av reklamskatten på annonser i dagspressen har inletts och
nästa år kommer den att avskaffas helt.
Presstödet reformerades för att mer pengar skulle kunna betalas ut till
tidningar runt om i landet.
Ett digitalt omställningsstöd har införts för att medierna lättare ska
kunna ställa om till nya medievanor. De större tidningarna i storstäderna
har redan genomfört mycket av denna förändring, men det är särskilt
viktigt för lokaltidningar med mindre ekonomiska resurser att kunna
fortsätta ställa om.
Den högre momsen på digitala publikationer kommer att sänkas så snart
EU-kommissionens förslag gör detta möjligt.

Inriktningen på regeringens intensiva arbete för att värna demokratin är att
skapa goda villkor för de fria medierna, och då i synnerhet för
lokaljournalistiken.

Attacker mot granskande media och personangrepp mot journalister är också
ett hot mot demokratin. Därför har regeringen antagit en handlingsplan för
att förhindra hat och hot mot just journalister som yrkesgrupp.



Det är dags att vi blir många som sluter upp kring det fria ordet och
journalistikens roll i demokratin. När många andra krafter vill begränsa
mediernas frihet behöver det finnas länder som visar på att det går att göra
tvärt om.

Vi vill också passa på att gratulera Dala-Demokraten som fyller 100 år och vi
ser fram emot att delta på firandet!

Peter Hultqvist
Försvarsminister (S)

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke i debattartikel
på Aftonbladet om #metoo-
uppropen
Publicerad 22 november 2017

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister. Aftonbladet Debatt 22 november
2017.
Vittnesmålen från tusentals kvinnor om långtgående trakasserier och grova
övergrepp på sina arbetsplatser, i vitt skilda branscher, kräver att var och en
av oss stannar upp framför ansvarets spegel med frågan, vilket är nästa steg?
Det är med handlingskraft på alla nivåer som vi river ner och bygger nytt.

För mig som politiker finns det en rad olika verktyg att använda mig av för
att åstadkomma förändring. Ett sådant är lagstiftning. Vid årsskiftet lyckades
vi driva igenom att arbetsgivare, enligt skärpt lagstiftning, ska arbeta aktivt
för att motverka diskriminering på arbetsplatser.

Enligt den skärpta lagtexten handlar det om att stärka arbetet med "aktiva
åtgärder". Detta betyder i praktiken att alla arbetsgivare, med fler än 25
anställda, inte kan nöja sig med att konstatera att man har en massa vackra
ord om jämställdhet, allas lika värde och trygghet i någon policy i en pärm på
HR-chefens rum eller i en flik på hemsidan.

I stället ska ett aktivt arbete bedrivas och dokumenteras på arbetsplatsen.
Just eftersom vi vet, att arbetsplatser fria från trakasserier, övergrepp och
diskriminering, inte uppkommer av sig själva.

Det fanns motstånd från vissa politiska partier i Sveriges riksdag, men vårt
förslag till förstärkning av arbetet mot diskriminering, vann en majoritet
bestående av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
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Liberalerna.

En del av denna nya lag i det aktiva arbetet mot diskriminering, har de
senaste veckorna blivit allt mer aktuell. Sedan årsskiftet ska nämligen
arbetsgivaren;

"ta fram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra
trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning)"

För att lyckas med detta behöver arbetsgivare dokumentera fyra insatser:

1. Undersöka risker och hinder
2. Analysera orsaker
3. Genomföra åtgärder
4. Följa upp och utvärdera

Precis som med handlingsplaner och policies, är lagstiftning inte mycket värd
om den inte följs. Myndigheten DO, Diskrimineringsombudsmannen, har en
central roll som så kallad tillsynsansvarig. DO ska se till att arbetsgivare
följer det som står i lagtexten. Myndigheten har också möjlighet att pröva
enskilda fall efter anmälan.

För att DO, med kraft, ska kunna arbeta för att arbetsgivare följer den nya
lagen, behöver DO resurser. Därför har jag vinnlagt mig om att regeringen, i
budgetpropositionen för nästa år, ökar anslaget till DO med hela 10 miljoner
kronor årligen.

Jag har till i dag bjudit in chefen för DO, Agnetha Broberg, till
kulturdepartementet. Syftet med mötet är att få del av vilken bedömning DO
gör av de tusentals vittnesmål som vi alla tagit del av, och hur deras arbete
för att bekämpa sexuella trakasserier kommer att se ut. DO har ansvaret att
bedriva arbete gentemot arbetsgivarna, mitt ansvar är att DO har de resurser
som krävs för att åstadkomma den förändring som behövs.

Kvinnor efter kvinnor, i bransch efter bransch, vittnar om en
oacceptabel arbetsmiljö. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump
av rädsla i magen. Det är allas vårt ansvar att se till att det blir en
förändring. Nu vet vi, nu gör vi.



Debattartikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Sverige ska bli bättre för alla hbtq-
personer
Publicerad 05 augusti 2017 Uppdaterad 15 augusti 2017

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister, Annika Strandhäll, socialminister och
Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande
justitieminister. Aftonbladet Debatt 5 augusti 2017.
Nu är det Stockholm Pride, en kraftfull manifestation för hbtq-personers
rättigheter. En omistlig del i den kamp som pågår varje dag för alla
människors lika värde, möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
I flera decennier har den globala hbtq-rörelsen kämpat för alla människors
rätt att få vara sig själva och få ta plats som den de är. Hbtq-rörelsen visar
styrkan i att vi människor är olika, samtidigt som våra olikheter aldrig får
vara en ursäkt för orättvisor.

Kampen för lika rättigheter har alltid varit global. I alla världens länder
kämpar modiga människor för att få sitt människovärde erkänt och
respekterat av stater som alltför ofta svikit. Många framgångar har nåtts,
men än i dag finns dödsstraff för homosexualitet i flera stater.
Transpersoner tvingas genomgå sterilisering för att få sin könsidentitet
erkänd. Hbtq-personer förföljs och förtrycks på många platser på vår jord.

Trots många framsteg återstår mycket arbete även i vårt land. Ojämlikheten
är fortfarande tydlig när det kommer till möjligheten att leva sina liv som
man vill. Sverige måste bli bättre och det kommer att kräver fortsatta initiativ
och hårt arbete av regeringen.

Väl medvetna om allt arbete som ligger framför oss är regeringen samtidigt
glad för de historiska reformer som vi åstadkommit så här långt under
mandatperioden:
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Personer som drabbats av det tidigare steriliseringskravet i
könstillhörighetslagen ska kunna få rätt till statlig ersättning om 225 000
kronor. Regeringens förslag har under våren varit på remiss och vi
planerar ett lagförslag till riksdagen nästa år.
Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen, för att ge den
enskilde större rätt att definiera sig själv. Arbetet pågår nu i
regeringskansliet.
Regeringen föreslår att transpersoner ska inkluderas i bestämmelserna
om hets mot folkgrupp, olaga diskriminering och åtalsregeln avseende
förolämpning. Det innebär att skyddet för transpersoner stärks på flera
sätt.
Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att stärka kompetensen i
hbtq-frågor för att fortsätta arbetet för att säkerställa en hög rättslig
kvalitet i asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet åberopas.

Vi har även tagit de avgörande stegen för att bana väg för nya reformer.
Regeringen har tillsatt en bred utredning om föräldraförsäkringen. Den har
uppdraget att föreslå hur olika familjekonstellationers tillgång till
försäkringen kan underlättas. Vi har även tillsatt en utredning om modernare
regler om faderskap och föräldraskap.

Regeringen har också gett den tidigare RFSL-ordföranden Ulrika Westerlund
i uppdrag att utreda hur transpersoners levnadsvillkor kan förbättras och
rättigheter stärkas. Westerlund ska lämna sina förslag till regeringen i höst
och underlaget kommer vara avgörande i arbetet framöver.

Regeringen imponeras och inspireras av den kamp, inte sällan på liv och död,
som hbtq-personer bedrivit och alltjämt bedriver för sina rättigheter. Vi är
stolta över modet beslutsfattare före oss visat när de drivit igenom reformer
för allas lika rättigheter, trots högljudda protester.
På lördag går flera ministrar i Prideparaden, och redan nu ser vi fram emot
att Sverige nästa år kan välkomna hela världen att fira Europride här.

Men allra bäst förvaltar vi kampen och modet genom att varje dag fortsätta
arbeta för att Sverige ska vara ett land för alla.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)
Annika Strandhäll, socialminister (S)
Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister (S)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Hoten måste minska – det fria
ordet ska leva
Publicerad 17 juli 2017 Uppdaterad 15 augusti 2017

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister. Aftonbladet Debatt 17 juli 2017.
Ett öppet samtal där många röster och perspektiv ges plats och möts,
syresätter demokratin och bygger tillit. Samtidigt är det i dag inte självklart
att alla som vill, väljer att delta i samhällsdebatten.

Förutsättningarna för att delta i samtalet har förändrats och många upplever
ett hårdare samtals- och debattklimat. Inte minst vittnar aktörer i det fria
ordets tjänst – journalister, förtroendevalda och konstnärer – om att
utsattheten för hot och hat leder till anpassning och självcensur.

Genom att skrämma en meningsmotståndare till tystnad kortsluts debatten,
oavsett om det är i kommunfullmäktige eller på sociala medier.

Regeringen tar nu ett samlat grepp för att minska utsattheten för hot och hat
i det offentliga samtalet: vi ser till att de som utsätts får stöd, vi lägger
grunden för större kunskap om hur hot och hat tar sig uttryck och påverkar
de som utsätts och vi stärker rättsväsendets arbete.

Alla som deltar i det offentliga samtalet ska ha tillgång till ett grundläggande
stöd när de utsätts för hot och hat. Oavsett om du är bloggare, lokal
representant för Röda korset eller en lokal företagare ska du kunna få stöd.
Brottsoffermyndigheten har därför i uppdrag att ta fram ett
utbildningsmaterial som ska kunna användas av såväl myndigheter och
organisationer som enskilda personer för att stödja utsatta. Regeringen har
dessutom beviljat Brottsofferjouren medel för att jourerna ska kunna erbjuda
bättre stöd till de som drabbas.
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Var tredje journalist har utsatts för hot det senaste året. Jag har fått del av
flera goda exempel på arbetsmiljöarbete men en återkommande synpunkt har
varit att frilansare och mindre redaktioner utgör en särskild riskgrupp
eftersom de har begränsade förutsättningar att arbeta med trygghets- och
säkerhetsfrågor. Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet har därför fått i
uppdrag att bygga upp en tjänst som ger stöd specifikt till journalister och
redaktioner.

Tre av tio förtroendevalda har utsatts för trakasserier, hot eller våld. Sveriges
kommuner och landsting har därför fått medel för att kunna stödja
kommuner och landsting i sitt arbete med att förebygga och hantera
förtroendevaldas utsatthet. Var sjätte författare och bildkonstnär har utsatts
för hot, trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse regeringen förstärker
därför Konstnärsnämndens uppdrag att ge stöd till utsatta konstnärer.

Regeringen kommer att fortsätta sin systematiska kunskapsinhämtning och
bekämpning av hatet och hoten. Brottförebyggande rådet (Brå) har i uppdrag
att följa förtroendevaldas utsatthet, Göteborgs universitet kartlägger hot och
hat mot journalister och Myndigheten för kulturanalys arbetar med hot och
hat mot konstnärer.

Regeringen har föreslagit att det straffrättsliga skyddet för den personliga
integriteten stärks och moderniseras. Regeringen kommer att utreda
möjligheten till ett förstärkt straffrättsligt skydd för förtroendevalda. Det är
också avgörande att rättsväsendet har kunskap om hot och hat i det
offentliga samtalet och förmåga att hantera det, inte minst vid polisanmälan.
Under mandatperioden har rättsväsendets arbete med att stärka skyddet av
grundläggande fri- och rättigheter tagit ett stort steg framåt, ett arbete som
kommer fortsätta.

De konkreta åtgärderna i den handlingsplan, som nu sätts i verket, kommer
inte att lösa alla problem, men det är ett avgörande steg som tas. Nu har vi
för första gången ett systematiskt arbete på plats, som specifikt riktar sig till
grupper som är centrala aktörer för att öka syremängden i samhällsdebatten.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Center mot våldsbejakande
extremism inrättas vid Brå
Publicerad 14 juni 2017

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister, och Morgan Johansson, justitie- och
migrationsminister. DN Debatt 14 juni 2017.
Ett av vår tids stora hot är den våldsbejakande extremismen och
brottsligheten som den idealiserar och kan generera: terrorismen. Genom att
döda och skada oskyldiga vill terroristerna sätta skräck i hela befolkningar
och sakta men säkert urholka tilliten mellan människor. Terroristens mål är
att bryta ner demokratin och medlet är angrepp mot vardagsliv i städer runt
om i världen.

Inte heller Sverige har förskonats. Den 7 april kapades en lastbil som kördes
nedför Drottninggatan i Stockholm. Fem människor dödades, många sårades
och hela vårt land skakades. Samtidigt slöt människor upp och agerade på ett
sätt som väckt respekt. Polis och räddningstjänst agerade effektivt och
resolut och många människor visade prov på beundransvärd solidaritet
genom att hjälpa varandra i den svåra situationen.

Ett öppet samhälle kan aldrig helt garantera att terrordåd inte inträffar. Men
vi ska göra allt i vår makt för att det inte ska ske.

Vi behöver bygga vårt samhälle robust, där polarisering motverkas och hatets
ideologier inte tillåts få fäste. Dådet i Stockholm visar på behovet av ett
fortsatt starkt förebyggande arbete, med utgångspunkt i vår demokrati, våra
grundlagsskyddade friheter och vår rättsstat. De är de värdena som vi vill
försvara mot terroristernas angrepp.

Sedan regeringen tillträdde har ett stort antal insatser kommit på plats för att
förstärka arbetet mot terrorism och mot våldsbejakande extremism. Vi har
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kriminaliserat terrorismresor, mottagande av terrorismutbildning och
finansiering av terroristorganisationer. Anslagen till Säkerhetspolisen har
ökat och medfört en förstärkt utredningsverksamhet mot identifierade
resenärer. Snabbare stopp för missbruk av svenska pass har införts. Mycket
tyder nu på att den här typen av resande i det närmaste har upphört.

Även det förebyggande arbetet har förstärkts kraftigt. Den nationella
samordnaren har utbildat personer från alla Sveriges 290 kommuner. Över
hälften av kommunerna är på väg eller har redan upprättat en lokal
handlingsplan. En ny nationell lägesbild över det lokala arbetet kommer att
presenteras inom kort.

Men mer behöver göras. Därför har regeringen sedan ett år tillbaka arbetat
med formerna för hur det förebyggande arbetet ska utvecklas för att med
ökad kraft bekämpa den våldsbejakande extremismen.

Parallellt med att finna den framtida hemvisten för det förebyggande arbetet
är 17 myndigheter involverade i arbetet, däribland Kriminalvården och
Socialstyrelsen.

Med resultat och erfarenhet av arbetet så här långt, har regeringen nu
beslutat att den tillfälliga nationella samordningen övergår till ett nytt,
permanent nationellt centrum mot våldsbejakande extremism. Det nationella
centret ska inrättas vid Brottsförebyggande rådet för att kunna dra nytta av
dess centrala myndighetsfunktioner.

Våldsbejakande extremister är kriminella eller potentiellt kriminella. Det är
därför naturligt att detta center ligger på en myndighet under
Justitiedepartementet som har hand om övrig brottsbekämpning och
brottsförebyggande verksamhet.

Det nationella centret kommer att ha tre huvudsakliga uppgifter:

1. Insatsteam för handfast operativt stöd till kommuner. Den nationella
samordnaren har haft en bred ansats med målet att kommuner ska bygga
upp sin egen kunskap. Arbetet har varit framgångsrikt men vi behöver ta
nästa steg och gå in i en ny fas. Ett större fokus ska läggas på de
kommuner där vi vet att det finns problem och arbetet ska ske i nära
samarbete med polisen och Säpo. 
    Vid det nationella centret bildas ett insatsteam som ska stärka stödet
till kommunernas operativa arbete. I praktiken innebär detta att
kommunerna ska få stöd i att utveckla och följa upp handlingsplaner och



individrelaterade åtgärder.
2. Ökad kunskap om extremismens drivkrafter och uttryck. Forskning och

kunskapsproduktion måste utvecklas ytterligare för att öka kunskaperna
om vilka drivkrafter som finns bakom extremismen. Det gäller bland
annat den våldsbejakande extremismens uttryck, radikalisering på nätet
och skolans roll i det förebyggande arbetet. Centret ska dessutom årligen
rapportera till regeringen om arbetet och behov av nya insatser.

3. Samordning av nationella insatser. Centret ska vara ett nav för Sveriges
expertis på området. Samtidigt måste de nationella insatserna förstärkas.
Alla myndigheter och aktörer måste se sin roll, även de som inte har fått
uppdrag av regeringen inom området. Att bidra till att de nationella
myndigheterna vidtar samordnade insatser blir därför en viktig uppgift
för det nya centret. Resurser och tid måste användas effektivt.

Pilotverksamheten med den nationella stödtelefonen, som sedan februari
finns hos Rädda Barnen, ska utvärderas under 2018. Därefter kommer
regeringen att avgöra huruvida den fortsatt bör permanentas och i så fall
finnas hos en civilsamhällesorganisation eller om den ska förläggas vid det
nationella centret.

I förra veckan presenterade regeringen och de fyra borgerliga partierna en
överenskommelse om nya åtgärder mot terrorism och våldsbejakande
extremism. Samtalen har förts i en god anda och med utgångspunkt i de
värden vi har att försvara, demokratin där rättsstaten är dess skydd.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete över blockgränsen för att
utveckla både förebyggande och brottsbekämpande insatser riktade mot
våldsbejakande extremism.

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister (MP)
Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister (S)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke: Inför lag för att hålla
kulturen fri från politiska diktat
Publicerad 30 maj 2017

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke. Svenska Dagbladet
29 maj 2017. SvD:s Ola Wong och andra debattörer har
riktat kritik mot den rödgröna regeringen för att ägna sig
vad de anser vara en politisk styrning av museerna. Det
stämmer inte, tvärtom, menar kulturminister Alice Bah
Kuhnke som inför morgondagens debatt i riksdagen om
kulturarvspropositionen föreslår en lag som ska hålla
konsten fri från politiska diktat.
I morgon debatterar riksdagen äntligen regeringens kulturarvspolitiska
proposition, den första i sitt slag. Det är en historisk dag. Och på tiden.

Vårt svenska kulturarv är en ovärderlig källa till kunskap, kultur och
bildning. Genom att trä en tråd mellan i går, i dag och i morgon kan vi bygga
upp förståelse kring och kunskap om hur vi blivit dem vi är. Kulturarvet är
en oerhörd tillgång för alla människor som bor i vårt land.

I vår omvärld ser vi hur demokratins institutioner är under hårt tryck för att
bli politiska verktyg för den styrande makten. Det handlar om universitet och
fria medier, men även kulturinstitutioner står i den politiska korselden.
Liknande övertramp sker i vårt land. Särskilt på lokal nivå har vi sett
exempel på hur politiker inte kan hålla sig från att utöva påtryckningar mot
museer, utställningar och teaterpjäser. Begränsningar av den konstnärliga
friheten är ett förödande otyg som vi måste komma till rätta med. Konsten
och kulturen, liksom kunskapen och forskningen, måste stå fri från politiska
diktat. Denna frihetsprincip är ledstjärnan i den kulturarvspolitiska
proposition som nu ligger för beslut hos de folkvalda i riksdagen.
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Propositionen är 240 sidor lång, men kan destilleras till tre bärande
grundtankar:

1. Lagstadga museernas oberoende. Regeringen föreslår en lag som
formaliserar det som för många stannat vid att vara en vacker princip, den
om att politiker inte ska styra museernas verksamhet. Med en lagstadgad
princip har vi gjutit grunden för starka och självständiga museer som står fria
från politisk påverkan. 
2. Kunskap och bildning i fokus. I museernas ändamålsbeskrivning fastläggs
att kunskap och kulturupplevelser är det centrala. Utställningar och annan
publik verksamhet ska vara kunskapsbaserad och museerna ska bidra till
forskning genom att ha hög kompetens inom sina ämnesområden. 
3. Kulturarv i hela landet. Våra statliga museer ska samverka så att alla,
oavsett var i landet man bor, ska kunna ta del av deras samlade resurser, till
exempel genom att de lånar ut föremål till regionala och lokala museer. Vi
menar allvar med ett kulturarv för alla och man ska inte behöva resa till
Stockholm för att ta del av det. 

Kulturarvsfrågorna har under det senaste året diskuterats flitigt. En livaktig
offentlig diskussion har vitaliserat området, vilket är positivt. På ytan av
debattens vågor har det dock funnits krusningar som präglats av
missförstånd.

Samma debattörer som pratar om museernas oberoende från politiken vill,
till exempel, också att jag som kulturminister ska detaljstyra de delar av
verksamheten som debattörerna själva inte uppskattar. Det tål att påminna
om att konsekvensen av armslängds avstånd är att inte alltid få som man vill.

Vi kan konstatera att kulturarvssektorns stöd för den sammanhållna
kulturarvspolitik som regeringen presenterat är oerhört stort. Genom en
museilag underlättar vi för den professionella museipersonal som går till
jobbet för att föra vidare sin kunskap. Den ofta bortglömda arkivsektorn,
vårt gemensamma minne, får ett välförtjänt lyft med en utredning och nya
uppdrag, till exempel en ”fri entré-reform” för släktforskning. Det ideella
kulturarvsarbetet runt om i landet får en central plats i politiken.

På onsdag fattar riksdagen beslut om propositionen. Kulturutskottet har
beslutat om ett antal tillkännagivanden som jag ser fram emot att samverka
om framöver tillsammans med riksdagen. Några tillkännagivanden rör sådana
saker som regeringen redan föreslår till exempel samverkan med skolan och
fortsatt digitalisering. Museernas särart ska även fortsättningsvis värnas,
vilket är en självklarhet för många med mig.



I arbetet med att skapa bästa möjliga förutsättningar för det svenska
kulturarvet behöver vi skydda kulturarvssektorn från klåfingriga politikers
styrning. När kulturarvet används i politiska syften i vår omvärld ska Sverige
visa att vi går en annan väg. En väg där friheten från politisk påverkan blir
beviset för att vi tar principen om armslängds avstånd på allvar. Där vi
politiker vågar lämna över makt till den kunskap och expertis som finns hos
den oberoende professionen.

Alice Bah Kuhnke
kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Replik: ”Fel säga att ingenting
händer”
Publicerad 01 mars 2017

Dagens samhälle, 1 mars 2017. Debattartikel av
statssekreterare Per Olsson Fridh. Det är inte korrekt att
påstå att inget har hänt inom civilsamhällespolitiken.
Det har aldrig funnits någon tveksamhet kring att
regeringen avser genomföra förslag från den utredning
som lämnade sitt betänkande för ett år sedan.
Det civila samhällets organisationer en oumbärlig del av det gemensamma
samhället. Forum – idéburna organisationer med social inriktning, med flera,
vill påskina att ingenting har hänt inom civilsamhällespolitiken, men det är
inte en korrekt beskrivning.

Så sent som härom veckan fattade regeringen beslut om en modell om
sakråd, ett sätt att stärka samverkan mellan civilsamhället och regeringen.
Över 100 civilsamhällesorganisationer har varit involverade i framtagandet
av modellen. Den utredning som arbetar med långsiktighet i bidragsgivningen
är inom kort klar med sitt arbete. Det finansiella stödet till civila samhällets
organisationer har ökat sen 2014.

Utredningen som presenterade betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle
bad det civila samhällets organisationer definiera vilka hindren var för att
effektivt bedriva och utveckla deras verksamhet. De förslag som utredaren
lade fram utgick från de hinder som beskrivits av organisationerna. Några av
förslagen nämns i artikeln av Forum med flera, men i betänkandet finns
många fler som berör både utförar- såväl som röstbärarperspektiv.

Regeringen har för avsikt att genomföra förslag från betänkandet, det har
aldrig funnits någon tveksamhet kring detta. Förslagen berör flera
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departement och tas omhand i lagstiftning och policyarbete på flera håll
inom regeringskansliet.

De förslag i utredningen som kräver lagstiftning är exempelvis under vidare
beredning i Välfärdsutredningen. Avsikten är att sammanställa de insatser
och åtgärder som gjorts och som planeras framöver i en skrivelse som
kommer att lämnas till riksdagen.

Propositionen från 2009, En politik för det civila samhället (2009/10:55), tog
två år att ta fram. Det finns inget som indikerar att nuvarande processer och
kommande skrivelse skulle kräva mindre arbete. Tvärtom är förslagen fler till
antalet än de åtgärder som finns i dåvarande propositionen.

Vi ser med stor tillförsikt fram emot att genom dessa ytterligare stärka de
långsiktiga villkoren för det civila samhällets organisationer.

Per Olsson Fridh, statssekreterare, Kulturdepartementet



Debattartikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke: Kulturarvet ska
leva i hela landet
Publicerad 28 februari 2017

Gefle Dagblad m fl, 27 februari 2017. Debattartikel av
Alice Bah Kuhnke.
Kulturarvet är inte bara något som finns på museum i Stockholm eller i
barnens historieböcker. För att kulturarvet ska kunna vara levande behöver
det också nå ut till fler människor i hela vårt land. Därför lägger regeringen
nu fram det första förslaget någonsin till en samlad politik för kulturarvet,
skriver Alice Bah Kuhnke.

I dag finns många av våra gemensamma samlingar i museernas magasin i
Stockholm. Det är en mycket märklig ordning när det finns ett levande
intresse i hela Sverige för dessa skatter och de berättelser de bär på.
Föremålen utgör en väsentlig del av vår historia och bör kunna göras
angelägna för fler.

Därför vill regeringen göra det möjligt för våra statliga institutioner att låna
ut eller dela med sig av sina samlingar. Det är egentligt märkligt att detta inte
redan är fallet, men nu ser vi till att det kan bli verklighet.

Statliga museer föreslås få möjlighet att donera föremål till bland annat
kommunala museer.

Kommunala museer ska också kunna få möjlighet att låna ut föremål genom
ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen.

I förslaget till ny politik föreslås också att museer och museihuvudmän inom
det allmänna museiväsendet ska samverka för att ge alla i hela landet tillgång
till museernas samlade resurser.

En annan förutsättning för att förstå var vi kommer ifrån och hur det
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påverkar oss i dag är det arbete som utförs av eldsjälar på bibliotek, i
hembygdsrörelsen och andra delar av det civila samhället. Människor som
lägger ideell kraft på att bevara, utforska och berätta om vår väg fram till det
samhälle vi har i dag.

I den senaste statsbudgeten har den rödgröna regeringen prioriterat att öka
stödet till det civila samhällets kulturarvsarbete. Bidraget till kulturmiljövård
ska utvecklas och förstärkas så att även aktörer inom det civila samhället, t
ex hembygdsrörelsen, kan söka bidrag till sitt viktiga arbete. Satsningen sker
genom att det nuvarande stödet till arbetslivsmuseer förstärks så att bidrag
också ska kunna lämnas för annat ideellt kulturarvsarbete, t.ex. inom
hembygdsrörelsen.

Nu ligger det första utkastet någonsin till en samlad kulturarvspolitik på
riksdagens bord. Den ger oss en möjlighet att samlas för en politik som håller
över lång tid framöver. Om kulturarvet ska kunna vara relevant och levande
behöver vi en politisk samling över blockpolitikens destruktiva prestige.

Vi har alla ett ansvar för att dra vårt eget strå till stacken för att
uppmärksamma och sprida kunskap om de spår från det förflutna som på
olika sätt präglar oss där vi är i dag. Kunskap och berättelser som
tillsammans bildar ett gemensamt svenskt kulturarv.

Alice Bah Kuhnke, MP
kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet, Statsrådsberedningen

Regeringen presenterar nya
åtgärder mot rasism och hatbrott
Publicerad 27 januari 2017 Uppdaterad 27 januari 2017

Statsminister Stefan Löfven och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke, debattartikel,
Svenska Dagbladet, den 27 januari 2017.
Hédi Fried, författare och överlevare från Auschwitz, har skrivit: "Kan
någon säga när någonting börjar? Sandkorn läggs till sandkorn, och innan
man vet ordet av ligger det en sandhög framför en."

På fredagen är det Förintelsens minnesdag, där vi minns ett av
mänsklighetens största brott gentemot sig själv. Men kunskapen om det
fruktansvärda som människan är kapabel till förpliktigar oss att göra mer än
att minnas. Rasism, antisemitism, antiziganism, hat mot HBTQ-personer och
fördomar mot personer med funktionsnedsättning är fortfarande en levande
farsot. Detta människoförakt begränsar friheten för den enskilda och
sammanhållningen mellan oss alla. Det tar sig uttryck i allt från fysiskt våld
på våra gator, till hot och konspirationsteorier som sprids via sociala medier.

Detta finns även inom svensk politik. I den svenska riksdagen finns det
ledamöter som öppet ifrågasätter om judar kan vara svenskar. Det har lagts
förslag om att begränsa mediernas frihet som motiveras med antisemitiska
tankeföreställningar. Nästan dagligen kommer avslöjanden om politiska
aktörer som sprider rasistiska tankegångar, i det fördolda eller i det öppna.
Sandkorn läggs till sandkorn.

Principen om alla människors lika värde får aldrig luckras upp. De
demokratiska värderingarna i Sverige måste försvaras, fördjupas och
förstärkas inför framtiden. Därför genomför regeringen nu en nationell plan
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande
historia genomför en omfattande utbildningsinsats som når ut till Sveriges
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skolor, men även till yrkesgrupper som arbetsförmedlare, socialarbetare och
polisanställda. Vetenskapsrådet har inlett en kartläggning av rasism på
svensk arbetsmarknad, i forskningspropositionen görs större satsningar på
forskning som innefattar rasism och främlingsfientlighet, och trossamfunden
får ökat stöd för interreligiös dialog runt om i landet.

Samtidigt krävs ett större arbete för att stärka säkerheten för utsatta grupper
och personer. Alla människor måste kunna visa sin religionstillhörighet eller
identitet med öppenhet och stolthet i det offentliga rummet. Det är det
demokratiska samhällets plikt. Därför får trossamfunden extra medel till
säkerhetshöjande åtgärder, för att kunna stärka säkerheten kring religiösa
och kulturella aktiviteter. Polismyndigheten har också fått i uppdrag att
förstärka arbetet mot hatbrott, och har nu förmåga att utreda och bekämpa
hatbrott i samtliga regioner i Sverige, inklusive särskilda hatbrottsgrupper i
de tre storstadsregionerna.

Och detta arbete kan aldrig vila. Därför kan vi i dag presentera ytterligare tre
nya åtgärder:

1. Större säkerhet på skolor. Skolan ska vara en trygg plats för alla barn och
skolpersonal oavsett religionstillhörighet. Barn ska inte vara oroliga för att
utsättas för hatbrott och intolerans i sin skola. Därför kommer regeringen
ytterligare stödja säkerhetsarbetet på skolor med hotbild.

2. Effektivare insatser mot antisemitiska hatbrott. Brottsförebyggande rådet,
Brå, får i uppdrag att göra en fördjupad studie av de antisemitiska hatbrotten.
Med detta som bas ska arbetet mot de antisemitiska hatbrotten effektiviseras
och förstärkas.

3. Ny internationell samling. Det har nu gått snart två decennier sedan den
stora förintelsekonferensen där grunden för det internationella samarbetet
om att minnas Förintelsen, Stockholmsdeklarationen, slogs fast. Att aldrig
glömma innebär att alltid påminna. Därför avser regeringen att bjuda in till
en ny internationell konferens år 2020, 20 år efter den första, för att hedra
offren, följa upp arbetet och tillsammans med andra länder och
organisationer fortsätta att utveckla insatserna för att förhindra nya
övergrepp mot mänskligheten.

Slutligen vill vi understryka att även din insats behövs. Tolerera aldrig hat
eller hot, oavsett vem det riktas mot, ifrågasätt konspirationsteorier och
falska rykten, sök förståelse där andra försöker sprida förakt. Försvaret av
demokratin är ett uppdrag som delas av varje demokratisk medborgare.



Vi som bor i Sverige ska kunna känna oss trygga och fria, oavsett vilken
kultur vi tar del av, vilken gud vi tror på, eller vem vi älskar. Därför måste vi
se varje sandkorn av hat och intolerans i Sverige, och förhindra att de
någonsin får fäste. I dag, och alla andra dagar, har vi som värnar demokratin
plikten att minnas Förintelsen och genom vår gärning säga: Aldrig igen.



Debattartikel från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

"Digitalmomsen behöver sänkas
så snart som möjligt"
Publicerad 25 januari 2017 Uppdaterad 25 januari 2017

Dagens Nyheter, 24 januari 2017. Debattartikel av
Magdalena Andersson och Alice Bah Kuhnke.
Regeringen verkar aktivt för att EU snarast ska införa en
möjlighet till lägre moms för digitala tidningar och
tidskrifter, tidningssajter och e-böcker. Så snart det blir
verklighet kommer regeringen att lägga fram ett förslag
om att sänka momsen från 25 till 6 procent, skriver
statsråden Magdalena Andersson (S) och Alice Bah
Kuhnke (MP).
För den som vill ha en stark demokrati är det lika självklart med en lokal
journalist som en lokal polis. En fri och oberoende journalistik granskar
makthavarna, även de folkvalda. Den berättar om det som händer där du
själv bor och verkar, oavsett om det är Strömsund eller Stockholm. Den är en
av det demokratiska samhällets främsta väktare.

Läget för den svenska journalistiken är i dag ytterst allvarligt, inte minst för
den lokala bevakningen utanför våra storstadsområden. Enligt Institutet för
mediestudiers årsbok för 2016 saknar var tredje kommun dagstidning, och 35
kommuner utan bevakning kategoriseras som vita fläckar på mediekartan.
Mellan 2004 och 2014 har var tredje lokalredaktion tvingats lägga ned. Cirka
1 000 journalister har fått lämna yrket de senaste tre åren enligt tidningen
Journalistens senaste sammanställning.

Vi kan redan i dag se vad som händer i de vita fläckarna när journalistiken
tvingas dra sig tillbaka. I samma utrymmen tar andra intressen för sig.
Förklädda till nyhetsmedier sprider exempelvis högerextrema och
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populistiska sajter rykten, falsk information och hat. På många platser i vår
omvärld ser vi samtidigt hur journalistikens frihet begränsas, inte sällan av
folkvalda. Utan en fri press är manegen krattad för populismens splittrande
påverkan på samhället.

I vår egen närhet ser vi hur public service oberoende begränsas och krav
ställs på att journalistiken ska tjäna nationalistiska syften i stället för att vara
en oberoende aktör i allmänhetens tjänst. Konsekvenserna ser vi sprida sig
runt omkring oss. Faktaresistens har gått från att vara ett nyord i vårt språk
till något brett förekommande. Fler och fler blandar ihop faktakunskap med
åsikter.

Den fria journalistiken fyller en helt oumbärlig funktion i ett demokratiskt
samhälle. Alla ska kunna ha tillgång till allsidig nyhetsförmedling så att var
och en, oavsett var i landet man bor, kan bilda sig en uppfattning om
samhället utifrån fakta och kunskap. Journalistiken fungerar också som en
renhållningsmekanism mot maktmissbruk och korruption. Journalistiken är
därmed en sorts demokratisk försäkring, som inte kostar mycket, men som
ger väldigt mycket tillbaka till oss alla. Det är ett hot mot demokratin när vi
får stora områden i vårt land som inte granskas eller berättas av fri,
oberoende press.

Bakom utvecklingen på mediemarknaden ligger en ekonomisk verklighet där
intäkterna för den tryckta pressen sjunker drastiskt samtidigt som de inte
ersätts av intäkter i den digitala verkligheten. Mediernas affärsmodeller
utmanas när en allt större del av annonsintäkterna hamnar hos nya aktörer,
som Google och Facebook.

Denna verklighet kan inte komma som en överraskning för någon ansvarig
politiker. Med den kunskapen följer ett ansvar för att bedriva en politik som
stärker journalistikens ställning och förutsättningar.

Efter åtta års stiltje i mediepolitiken, då de borgerliga partierna hade
regeringsmakten, har därför den rödgröna regeringen valt att genomföra en
rad olika reformer för att stärka journalistikens förutsättningar, i synnerhet
lokaljournalistiken:

Avskaffad reklamskatt. Vid årsskiftet inledde regeringen avskaffandet av
reklamskatten för medier. Detta är något som riksdagen krävt av tidigare
borgerliga regeringar, nu har vi tagit ett viktigt steg för att stärka de
ekonomiska förutsättningarna för kommersiella medier.



Modifierat presstöd har införts. I bred politisk enighet har justeringar i
det existerande presstödet antagits i syfte att mer pengar ska komma
tidningarna till del, och efter att EU-kommissionen lämnat klartecken är
nu regelförändringarna på plats. Kriterierna för att få presstöd är nu
något mer generösa, det särskilda storstadsstödet har avvecklats och i
stället har tidningarna generellt fått högre stödnivåer.

Digitalt utvecklingsstöd införs. Inom ramen för presstödet finns det
sedan 2016 ett utvecklingsstöd. Stödet, som syftar till att förbättra
förutsättningarna för tryckta nyhetstidningar att utveckla elektroniska
publiceringstjänster, uppgår till högst 50 miljoner kronor för 2017.

Medieutredning presenterad. Den 7 november 2016 överlämnades
medieutredningen med bland annat förslag på ett nytt mediestöd.
Betänkandet är nu ute på remiss och regeringen beräknar att kunna
överlämna en proposition till riksdagen under 2018.

Utöver dessa insatser har det hela tiden funnits ett sorgebarn i
mediepolitiken: de skilda momssatserna mellan tryckta tidningar och digitala
publikationer, som är en konsekvens av gällande EU-rätt. Det är en märklig
anomali att om mediebolagen trycker en nyhet på papper betalar de bara 6
procent i moms, men om den ges ut digitalt så måste de betala 25 procent.
Vem som helst kan begripa att detta snarare motverkar än gynnar den
digitala omställningen.

Det har under en längre tid funnits ett tryck på EU-kommissionen att föreslå
att medlemsstaterna ska kunna införa samma momssats på digitala
publikationer som på papper. Ett par medlemsländer valde att försöka
kringgå direktivet, en strategi som innebar att de drogs inför EU-domstolen,
där de förlorade. Den svenska regeringen har valt en annan väg, att
tillsammans med de likasinnade driva på inom samarbetet i enlighet med de
spelregler som vi gemensamt satt upp, en strategi som visat sig framgångsrik.

Den 1 december kom till slut förslaget från EU-kommissionen om att tillåta
medlemsländer att själva besluta om en sänkt momssats för digitala,
tidningar, tidskrifter och böcker. En process har nu inletts inom EU-
samarbetet för att den nya lagstiftningen ska kunna beslutas och genomföras.

Regeringen har därför beslutat om att inom EU aktivt verka för att
mervärdesskattedirektivet snarast ska ge möjlighet för medlemsstaterna att
tillämpa reducerad moms för e-böcker och andra digitala publikationer.



Blir EU-kommissionens förslag verklighet avser regeringen att därefter så
snart det är möjligt lägga fram förslag om en sänkning av momsen för digitala
publikationer som är journalistiska eller litterära produkter (digitala tidningar
och tidskrifter, tidningssajter och e-böcker) till 6 procent.

Regeringen vill på detta sätt kraftigt förbättra branschens förutsättningar. Vi
menar allvar med principen om att de fria, oberoende och granskande
mediernas framtid är avgörande för en levande demokrati.

Magdalena Andersson, finansminister (S)
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Pioneering Freedom
Publicerad 05 december 2016 Uppdaterad 05 december 2016

The Huffington Post, 2 december 2016. Debattartikel av
Alice Bah Kuhnke och Irina Bokova, generaldirektör
Unesco.
Ms Alice Bah Khunke, Minister for Culture and Democracy, Sweden Ms
Irina Bokova, UNESCO Director-General

250 years ago the world witnessed the passage of the first Freedom of the
Press Act, enacted by the Swedish Parliament, covering modern-day Sweden
and Finland. This was the first act to constitutionally protect press freedom,
almost two centuries before the United Nations Universal Declaration of
Human Rights. Since then, some 120 countries have followed this example
and enacted similar legislation - ensuring the public's right to know,
empowering journalists and bolstering freedoms across the board.

Today, more than ever, we must renew this pioneering spirit.

Freedom of expression, press freedom and freedom of information are ends
in themselves — the free flow of ideas and opinions, as well as debate and
critical examination, creates a wealth of ideas and drives innovation and
positive change. They are vital for accountability and transparency. They are
pillars of democracy, the rule of law and good governance. They are
foundations for more inclusive and sustainable development, and, in
empowering every woman and man, they are also forces for intercultural
dialogue and peace.

For this, we need wider access to information and enabling media
environments. Media pluralism is essential for all voices to be heard, to allow
all to participate in sharing the diversity of cultural expressions, opinions,
stories and information. This is an engine for widening opportunities to
overcome inequalities, while strengthening the foundations of democratic
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institutions. And these rights must stand both offline and online - the digital
revolution must also be a rights revolution.

Safety for journalists is essential, as key users of the right to information,
enhancing accountability on behalf of the public and promoting a culture of
openness and transparency in Government and across all sectors.

The stakes are high. Over the last ten years, 827 journalists have been killed
in the line of duty. In 2014-2015, 59 percent of them were working in
countries affected by conflict - and almost 90 percent of them were local
journalists. These killings are but the tip of the iceberg of arbitrary detention,
intimidation and harassment, where female journalists are particularly
targeted.

These figures, from UNESCO's most recent report on the safety of
journalists, highlight the tragic risks facing journalists. The situation is made
worse by impunity. In nine out of ten cases, those responsible for killing
journalists are never punished. This creates a vicious circle that poisons all
society.

This cannot stand. In 2015, all countries agreed on the 2030 Agenda for
Sustainable Development - this includes a target "to ensure public access to
information and protect fundamental freedoms, in accordance with national
legislation and international agreements."

Everyone has a role to play in taking this forward. Governments must pursue
swift investigations into crimes against journalists and bolster freedom of
information legislation. Judicial systems and security services should be
trained on freedom of expression. National monitoring and protection
mechanisms should be considered. Media organizations must ensure
international and local staff have the right training and resources, to enhance
their safety. We need every voice to be heard - especially those of women,
who remain under-represented in news-making, decision-making, and media
ownership. Journalism education must be strengthened, because the highest
professional standards of journalism are essential for the news media
industry to be seen as representative and credible.

Working with Sweden, UNESCO is spearheading these goals across the
world, starting in crisis situations and countries in transition. This is the
importance of the United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists
and the Issue of Impunity, which UNESCO is leading for the safety of
journalists. We are championing the fight against impunity by raising the red



flag every time a journalist is killed and calling for justice. Every year,
September 28 marks the International Day for Universal Access to
Information. The 250th anniversary of the Freedom of the Press Act in
Sweden reminds us of the long road we have travelled to promote freedom
of expression. Inspired by Sweden, we need every country to introduce
access to information legislation.

Dag Hammarskjold once said that "freedom from fear could be said to sum
up the whole philosophy of human rights." Today, more than ever, we must
stand up to fear, to allow everyone to seek information and speak out. This is
a basic human right - it is a fundamental freedom that strengthens all society.



Debattartikel från Kulturdepartementet

"Hedersförtrycket kan inte
bortförklaras."
Publicerad 18 november 2016 Uppdaterad 18 november 2016

Sydsvenskan, 18 november 2016. Debattartikel av Alice
Bah Kuhnke och Nils Karlsson. Hedersförtrycket kan
inte bortförklaras. Nu höjer Malmö ambitionerna när det
gäller förebyggande insatser. Det skriver Alice Bah
Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister, och Nils
Karlsson.
Mänskliga rättigheter är universella. De ska omfatta alla, alltid och utan
undantag. Det har Sverige som stat, tillsammans med de flesta andra länder i
världen, enats om.

Men att dokument och konventioner blir mer än bara vackra ord är långt
ifrån en självklarhet.

Nu pågår Mänskliga rättighetsdagarna i Malmö, Nordens största träff för alla
som arbetar med eller vill lära sig mer om mänskliga rättigheter. Det sker i en
tid då dessa rättigheter inte kan tas för givna. Utvecklingen runt om i världen
är oroande. Journalisters frihet beskärs, människorättsförsvarare får allt
svårare att verka och migranters rättigheter utmanas.

Regeringen har föreslagit att en oberoende institution till skydd för de
mänskliga rättigheterna ska inrättas under riksdagen. Vi är övertygade om att
en sådan institution kan bli en viktig del i att främja de mänskliga
rättigheterna på ett systematiskt och samordnat sätt.

Vi måste samtidigt se att det finns områden där samhället har misslyckats.
Frågan om hedersförtryck är något som vi behöver diskutera under MR-
dagarna i Malmö.
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Kunskapen om hedersförtryck och starka kollektiva normer har under det
senaste decenniet vuxit betydligt. Flickor och kvinnor i Sverige kontrolleras
av sina familjer och får inte själva välja hur deras liv ska se ut eller levas. De
förväntas acceptera familjens eller släktens val av partner eller sätt att utöva
religion eller kultur. Deras bröder görs ofta till förövare, men kan själva vara
utsatta för påtryckningar att bära vissa traditioner och sedvänjor. Även hbtq-
personer, oavsett kön, möter denna kontroll. De unga människor som utsätts
för hedersförtryck lämnas ofta ensamma i en fruktansvärd livssituation.

Hedersförtrycket går inte att bortförklara eller likställa med den
ojämställdhet som fortfarande präglar till exempel lönesättningen inom
vården eller bristen på kvinnor i börsbolagens styrelser.

Hedersförtryck är en ytterst specifik form av kränkning och kräver egna
åtgärder och ett eget förebyggande arbete. Allt annat är en tydlig signal om
att alla människors rättigheter inte värderas lika.

Malmö har ett väl fungerande skydd för den som söker hjälp, men en lång
väg kvar när det gäller förebyggande insatser. Under nästa år höjs därför
ambitionerna på just det området i skolor, andra kommunala verksamheter
och organisationer. Det behövs också informationsinsatser på komvux och
SFI.

Kommunen ska i ett inledande skede undersöka utbredningen och
problematiken i samverkan med Stockholm och Göteborg och se till att
projekt som varit framgångsrika inom den ideella sektorn, till exempel Rädda
Barnens "Det handlar om kärlek", kan fortsätta.I samarbete med forskare
och intresseorganisationer går det också att undersöka vilka förebyggande
metoder som passar Malmö bäst.

Ambitionen är att det i Malmö ska råda nolltolerans när det gäller
hedersförtryck.

De fri- och rättigheter som ofta tas för självklara måste omfatta alla. Inte
bara i ord och handlingsprogram utan också för enskilda människor.
Självklart ska det finnas hjälp att få för den som tvingas fly en kontrollerande
familj, men lika självklart måste det vara att ingen ska behöva fly dem som
står dem närmast.

Ingen ska tvingas att avstå gymnastiken eller simundervisningen av rädsla för
att skada familjens heder. Ingen ska tvingas att avstå vänner eller kärlek av
rädsla för att skada familjens heder. Ingen ska tvingas att avstå sin



favorittröja av rädsla för att skada familjens heder. Alla ska få skratta när de
hör något roligt.

Så länge vi inte gör vårt yttersta i konkret politisk handling för att motverka
hedersförtryck kan vi inte påstå att vi tar alla människors mänskliga
rättigheter på allvar.

Alice Bah Kuhnke

Niklas Karlsson

Alice Bah Kuhnke (MP) är kultur- och demokratiminister

Nils Karlsson (MP) är kommunalråd i Malmö med ansvar för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter.



Debattartikel från Kulturdepartementet

Det gör ont när teser brister
Publicerad 27 oktober 2016 Uppdaterad 27 oktober 2016

SvD Kultur, 26 oktober 2016. Debattartikel av Alice Bah
Kuhnke. Den enda ideologiska styrning av museer jag
ägnar mig åt, är att se till att de får mer resurser och
ökat oberoende. Det skriver kulturminister Alice Bah
Kuhnke i ett svar till Ola Wong.
I brist på fakta för att underbygga sina teser återstår att höja tonläget. En
debattartikel i taget. Ola Wongs teser om ökad politisk styrning av museerna
faller nu till marken precis som höstlöven.

Den enda ideologiska styrning som jag ägnar mig åt vad gäller museernas
verksamhet är att de ska få mer resurser och ökat oberoende. Ett av flera
konkreta exempel på hur vi nu investerar i och reformerar kulturens
möjligheter att vara en oberoende kraft är fri entré-reformen som så här långt
är en stor succé. Som aldrig förr strömmar människor till våra museer för att
få ta del av den kunskap och de gemensamma skatter som finns där. Mer
kultur till fler helt enkelt.

Ola Wong är nu upprörd över att jag besöker Historiska museet och att
regeringen haft fräckheten att avsätta ytterligare 9,3 miljoner kronor per år
för att förstärka verksamheterna vid Statens historiska museer och Statens
museer för världskultur. Regeringen gör denna satsning för att säkerställa att
dessa gemensamt finansierade kunskapsinstitutioner kan utvecklas som
offentliga platser för kunskapsinhämtning, idédebatt och upplevelser.
Myndigheterna avgör själva hur medlen ska användas i verksamheten utifrån
de uppgifter man har enligt instruktion och regleringsbrev.

Ett annat sätt att förstärka verksamheter vid de statliga museerna är att se
över möjligheten att skapa starkare institutioner. Därför har regeringen
skickat ut ett förslag på remiss om att samla de uppgifter som Statens
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historiska museer och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museet har i en myndighet – Statens historiska museer. Som alltid
säkerställer jag att experternas perspektiv och tankar utgör grunden i de
politiska förslag jag lägger fram. Så bygger man hållbara politiska
förändringar.

Det viktiga syftet med en eventuell sammanslagning av dessa myndigheter är
att skapa en starkare organisationsstruktur för det angelägna arbetet med att
främja kunskapen om Sveriges historia, något som välkomnas av många
remissinstanser. De starka verksamheterna Livrustkammaren, Skoklosters
slott och Hallwylska museet bör bevaras och fortsatt utvecklas även efter
den föreslagna förändringen.

Förändringen handlar om att stärka arbetet med att bevara och utveckla det
kulturarv dessa myndigheter förvaltar, inte att styra vilka perspektiv som ska
prägla verksamhetens inriktning. Allt detta blir tydligt för den som tid att läsa
hela förslaget på regeringens hemsida:

"Vilka perspektiv på den historiska utvecklingen som anläggs i verksamheten
kommer sedan att vara upp till myndigheten själv att avgöra. Sådana
avgöranden måste bygga på det befintliga kunskapsläget inom forskningen
och på professionella överväganden i övrigt."

I en annan av sina debattartiklar anför Ola Wong ett uppdrag i
regleringsbrevet till Statens museer för världskultur som bevis för sin tes om
politisk styrning av museernas verksamhet. Problemet är bara att det citerade
"uppdraget" inte är ett uppdrag utan handlar om att bidra med underlag för
Sveriges genomförande av det av FN:s generalförsamling antagna Agenda
2030. Det är en återrapportering som myndigheten ska göra. Skillnaden
mellan ett uppdrag och ett återrapporteringskrav är viktig att beakta om man
vill förstå skillnaden mellan att styra och att ansvara.

Denna återrapportering ska ett 80-tal myndigheter genomföra inom ramen
för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål som antogs i september 2015. Bland
de 80 finns Försäkringskassan, Sjöfartsverket och Strålsäkerhetsmyndigheten
med flera.

En annan del av Ola Wongs kritik riktas mot att regeringen utnämnt Ann
Follin till överintendent för Statens museer för världskultur. Som grund för
kritiken anförs bland annat en utställning som planerades före att Ann Follin
fick jobbet och före mitt tillträde som kulturminister.



Den som vill fördjupa sig i Ann Follins kvaliteter som museichef kan göra ett
besök på Tekniska museet vars verksamhet Ann Follin lett under sju år.
Under hennes tid har stora delar av utställningarna förnyats och flera stora
satsningar har genomförts. Tekniska museet har utvecklat sin
forskningsverksamhet och bedrivit en innovativ och mycket uppskattad
programverksamhet. Tekniska museet utsågs 2016 till Årets museum av
Riksförbundet Sveriges museer. En diskussion kring Ann Follins kompetens
och förmåga måste rimligen utgå från vad hon faktiskt åstadkommit i de
verksamheter hon varit ansvarig för, inte utifrån den verksamhet som
bedrevs vid Statens museer för världskultur innan hon tillträdde som
överintendent.

I slutet av året kommer mitt och regeringens förslag till en kulturarvspolitisk
proposition att presenteras. Den principiella inriktningen för politiken är att
öka oberoendet för våra museer som kunskapsinstitutioner, att skapa bättre
organisatoriska förutsättningar samt att undanröja hinder så att fler
människor kan ta del av verksamheten.

Kulturarvsfrågorna har stor aktualitet och är viktiga för samhället och dess
utveckling. Förhoppningsvis kan debatten om kulturarvet nu också handla
om hur vi på bästa sätt kan stärka förutsättningarna för kulturarvsarbetet. Vi
behöver skapa en politisk enighet över blockgränsen för att bland annat öka
museernas möjlighet att styra över sin egen verksamhet. Detta är särskilt
viktigt i en tid när kulturen och det fria ordet begränsas i vår omvärld.

Något uppdrag om normkritik till våra museer har inte getts av mig, det tål
att upprepas. Det är för mig helt främmande att styra våra statliga museer på
det sättet, den förda kulturpolitiken går tvärtom ut på att öka avståndet
mellan politiken och professionen.

Det gör ont när teser brister.

Alice Bah Kuhnke

Alice Bah Kuhnke är kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Mer pengar behövs till svenska
filmarvet
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 26 oktober 2016

Expressen Kultur, 23 oktober 2016. Debattartikel av
Alice Bah Kuhnke. Film är ingen färskvara som
konsumeras och försvinner. Film kan forma och
omforma oss som människor. Den kan ställa frågor och
utmana oss och våra föreställningar.
De filmer som har gjorts, filmarvet, är inte heller någon nostalgisk samling,
det är en skatt för alla oss filmälskare att upptäcka nya berättelser i och finna
historiska sammanhang.

Film är därför en central del av regeringens kulturpolitik och filmarvet är en
självklar del av kulturarvet. Det är för mig främmande att dela upp kulturen i
olika klasser, men det är uppenbart att filmpolitiken alltför länge har låsts in i
ett illa fungerande filmavtal. Under mina första år som kulturminister har
filmens förutsättningar och framtid varit debatterad mer än på väldigt länge,
vilket är välbehövligt.

Det finns glädjande nog en bred politisk enighet gällande bevarandet av
filmarvet. Alliansregeringen inledde 2014 en satsning på digitaliseringen av
filmarvet och i budgetpropositionen för 2017 föreslår jag och regeringen att
satsningen ska förstärkas med 2,5 miljoner kronor per år.

Att dessa medel inte räcker för att digitalisera alla lång- och kortfilmer i
Filminstitutets arkiv på totalt ca 2 500 svenska långfilmer och ca 6 000
svenska kortfilmer säger sig självt. För att digitalisera hela arkivet skulle det
enligt Filminstitutet behövas flera hundra miljoner kronor. Nu gör vi en
första prioritering genom att avsätta extra resurser, men mer kommer att
behövas framöver.
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Regeringen är väl medveten om att utmaningarna på området är stora, bland
annat när det gäller kostnader för digitaliseringsarbetet, verkens rättsliga
status, tillgång till teknisk utrustning och kompetensförsörjning hos
personalen.

Filmen har en enorm kraft att beröra, underhålla och berätta om oss
människor och den tid vi lever i. Filmarvet och dess förutsättningar kommer
därför att vara en självklar del i den kulturarvsproposition som jag kommer
att presentera senare i år.

Alice Bah Kuhnke,

kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Museerna behöver befrias från
politiken”
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 26 oktober 2016

SvD Kultur, 4 oktober 2016. Debattartikel av Alice Bah
Kuhnke. Regeringen har inte gett Statens museer för
världskultur i uppdrag att arbeta med normkritik.
Tvärtom ska vi politiker undvika att detaljstyra
kulturinstitutioner, skriver kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke med anledning av den debatt som
SvD:s Ola Wong satte igång i torsdags.
Inbillade problem är bättre än verkliga. Framför allt för att de är enklare att
bli av med. Denna erfarenhet gäller för den enskilda individen, samhället i
stort och även i den senaste tidens debatt om politikens relation till
museerna.

Det finns ett grundläggande problem som ligger bakom mycket av
missförstånden och oron i den debatt som nu förs, Sverige har nämligen
saknat en sammanhållen och tydlig politik för kulturarvet. Det har
efterfrågats länge av många aktörer och så även i museiutredningen.
Utredningen föreslog bland annat en särskild museilag för att slå fast
principen om armslängds avstånd mellan politik och museer.

I slutet av året kommer regeringen därför att presentera Sveriges första
samlade kulturarvspolitiska proposition till Sveriges riksdag. Det är ett
fattigdomsbevis för kulturpolitiken att det sker först nu.

Den som förväntar sig någon form av statlig avgränsning av vad som ska
räknas till kulturarvet eller inte, kommer att bli gruvligt besviken när
regeringens proposition presenteras. Som frihetlig politiker är det mig helt
främmande att politiker ska definiera vad som ska räknas som kulturarv. Den
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uppgiften överlåter jag med varm hand till alla de professionella och kunniga
människor som arbetar med detta, till exempel på våra museer.

I den kommande propositionen kommer den vägledande principen vara att
frigöra kulturarvsinstitutionerna, däribland museerna, från politiken. Vi
behöver klippa banden för att förhindra ideologisk styrning av
verksamheternas innehåll. Detta är avgörande för att värna deras
trovärdighet hos allmänheten och kvaliteten i verksamheten.

En av de främsta anledningarna till att värna museernas oberoende från
politiken är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar som bär dessa
kunskapsinstitutioner även om den politiska majoriteten förändras. Därför är
det centralt att vi kan samlas över blockgränsen kring hur vi skapar
långsiktigt hållbara ramverk för självständiga kulturarvsinstitutioner. Detta
blir en viktig del av samtalen med allianspartierna i riksdagens kulturutskott
under hösten.

Vår uppgift som politiker är att skapa de bästa förutsättningarna för att våra
kulturarvsinstitutioner ska kunna bedriva sin verksamhet självständigt, med
kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt till sitt uppdrag. En central del
av detta är de ekonomiska förutsättningarna och därför har regeringen precis
föreslagit att Statens museer för världskultur och Statens historiska museum
tilldelats ytterligare fyra miljoner var för 2017.

Reformen med fri entré har varit en succé hittills. Detta visar på ett stort och
genuint intresse hos allmänheten för att ta del av kunskaper och berättelser
som finns på våra institutioner.

Statens museer för världskultur har under många år haft ekonomiska
underskott och obalanser, inte minst på grund av höga lokalkostnader, något
som nyligen belystes av Statskontoret. De ekonomiska problemen är inget
inbillat problem och kräver både analys och nya tankar.

Därför fick Ann Folin, myndighetens chef och en av våra mest erfarna
museichefer, i uppdrag att presentera förslag på lösningar för att komma
tillrätta med situationen. Alla statliga verksamheter har ett ansvar gentemot
skattebetalarna att bedriva sin verksamhet inom de ekonomiska ramarna som
de tilldelats. I fredags överlämnades rapportens förslag till
kulturdepartementet och regeringen kommer att återkomma med en
bedömning kring hur den ekonomiska situationen ska kunna bli hållbar på
sikt samtidigt som verksamheten kan utvecklas.



Utöver det ekonomiska uppdraget har Statens museer för världskultur även
fått i uppdrag att förtydliga "vad som kan rymmas inom uppgiften avseende
världens kulturer". Regeringen har med andra ord inte gett museet i uppdrag
att jobba med till exempel normkritik, den typen av detaljstyrning motverkar
museernas möjligheter att verka som kunskapsinstitutioner.

Få sektorer i samhället är lika debatterade som kulturen, något som vi ska
vara stolta över och värna, särskilt i tider när kultursidor runt om i landet
läggs ned. Därför välkomnar jag en bred debatt om museernas roll för att
förvalta och levandegöra kulturarvet,

Kunskap om historien, såväl det vi är stolta över som det vi inte gärna talar
om, är en nyckeln till att förstå vår samtid. Vi vet av historien att det första
som totalitära ideologier försöker begränsa och kontrollera är kulturen och
det fria ordet. Runt om i vår omvärld, till och med i Europa, ser vi dessvärre
samma tendenser i dag. Just därför är det vår plikt att skapa system som även
på lång sikt skyddar våra kulturarvsinstitutioner från politisk klåfingrighet.

Ola Wong beskriver en imaginär kulturarvspolitik som påstås vara min.
Många av missförstånden hade kunnat undvikas om han hade hört av sig till
mig för att fråga. Vi kanske skulle kunna äta lunch för att diskutera den
kulturarvspolitik som snart kommer att hamna på riksdagens bord? Kanske
kan vi ses på Medelhavsmuseet?

Alice Bah Kuhnke

Kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke svarar
Mittmedia
Publicerad 25 augusti 2016 Uppdaterad 25 augusti 2016

DN Debatt, 24 augusti 2016. Debattartikel av Alice Bah
Kuhnke Kulturminister Alice Bah Kuhnke svarar Jan
Friedman om Mittmedia.
Hej Jan,

Tack för ditt brev och inbjudan att besöka er i Gävle. Jag har redan tackat ja
och hoppas kunna besöka er inom kort.

Den verklighet många medier kämpar i orsakar många sömnlösa nätter hos
många människor, inte minst bland de journalister som inte vet om de
kommer kunna fortsätta sitt viktiga arbete.

Mediernas verklighet är också politikernas verklighet. Och ska så vara. I hela
landet. Det är medierna som granskar makthavare som jag själv, både lokalt
och nationellt.

För mig är det lika självklart att det ska finnas en lokal journalist som att det
ska finns en lokal polis.

Utan lokal journalistik förlorar vi själva navet i den motor som driver det
gemensamma samtalet. Vi riskerar att ensidiga röster sätter villkoren för din
och min verklighetsuppfattning. Lokal journalistik om det som faktiskt
händer i vår närhet är en förutsättning för att vi ska kunna förstå och hantera
även de stora skeendena i världen.

För inte länge sedan träffade jag en kvinna som bor i ett område utan en
lokal journalist. När politikerna beslutade om att lägga ner skolan där hon
bor fick hon höra talas om det först när beslutet redan var fattat. Exemplet
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visar den lokala journalistikens roll att belysa och beskriva händelser som
sedan kan ligga till grund för den samhällsdebatt som är avgörande för en
levande demokrati. Oavsett om vi bor i Stockholm eller Strömsund.

För mig är det lika självklart att det ska finnas en lokal journalist som att det
ska finns en lokal polis.

Efter många år i politisk träda har regeringen valt att göra mediepolitiken till
en av våra viktigaste prioriteringar, inte minst för att skapa ett Sverige som
håller ihop. Det första jag gjorde som statsråd var att ta tag i de
mediepolitikska frågorna. I slutet av oktober tar jag emot medieutredningens
förslag på hur ett modernt stöd till pressen ska se ut. Jag ser fram emot det
och ännu mer till den debatt som jag hoppas följer.

Men utredningar och lagförändringar tar tid. Därför har vi sedan
regeringstillträdet också sett till så att det nuvarande presstödet har riktats
om för att i högre utsträckning stötta lokal journalistik utanför de större
städerna. Det gamla regelverket var så illa anpassat till dagens verklighet att
medel inte kunde betalas ut, något som vi också har åtgärdat.

Utöver dessa insatser finns det dessutom numera ett digitalt omställningsstöd
för medier som vill växla upp farten i den nödvändiga omställningen till en
ny, digital verklighet.

Du undrar vad vi väntar på vad det gäller reklamskatten. Svaret är ingenting.
Redan för ett år sedan tog regeringen beslut om att den ska avvecklas med
början 2017. Det har funnits att läsa om i både budgetpropositionen och flera
medier.

Riksdagens majoritet gav den tidigare borgerliga regeringen i uppdrag att
avskaffa reklamskatten. Åtta år gick och ingenting hände. Nu ser den här
regeringen till så att reklamskatten äntligen avskaffas, något som inte minst
kommer att spela roll för medier utanför de stora städerna.

Men vi behöver vara fler som gör mer och som tar våra respektive ansvar för
att rädda den lokala journalistiken. Jag ser fram emot att få träffa och lyssna
till dig och dina medarbetare.

Vi ses i Gävle.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

"Nu stärker vi rättigheterna för
Sveriges transpersoner"
Publicerad 25 juli 2016 Uppdaterad 25 juli 2016

DN Debatt, 25 juli 2016.
Stockholm Pride inleds i morgon, måndag. Under veckan står hbtq-personers
mänskliga rättigheter i fokus. Pride handlar om friheten att få vara den man
är. Det låter enkelt och självklart, men är tyvärr fortfarande långt ifrån
verkligheten. Det vet Sveriges hbtq-personer bättre än de flesta. Samtidigt
som en hel del positiva förändringar har skett under de senaste decennierna
är vi högst medvetna om att nya steg måste tas för att säkra friheter och
mänskliga rättigheter för alla homosexuella, bisexuella, transpersoner och
queera.

Regeringen presenterar i dag nyheter för att ytterligare stärka transpersoners
rättigheter.

Att säkra friheten att vara den man är innebär en kamp varje dag. Den
kampen tas av personer som vågar och orkar vara öppna med sin identitet
för vänner och familj. De som säger ifrån vid homofobiska eller transfobiska
skämt i fikarummet och de ungdomar som är modiga nog att vara sig själva
trots omvärldens motstånd. Kampen förs i vardagen, på bussen och på
anställningsintervjun, mot begränsande och förgörande normer som hindrar
människor från att vara allt det vi kan och vill vara.

Samtidigt ser vi fortsatt stora behov, särskilt bland Sveriges transpersoner.
Mer än var tredje transperson har övervägt att ta sitt liv, enligt
Folkhälsomyndighetens undersökning från 2015. Var femte har blivit utsatt
för våld. Oroväckande är att utvecklingen går åt fel håll, flera siffror visar
sämre resultat än för tio år sedan.

Därför prioriterar regeringen tre insatser för att förbättra just transpersoners
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situation:

1. Regeringen kommer under 2017 att lämna en proposition till riksdagen
om att inkludera transpersoner i brottet hets mot folkgrupp och
hatbrottslagstiftningen i övrigt, så att transpersoner äntligen får ett
fullgott skydd i lagen. Sexuell läggning omfattas sedan tidigare av hets
mot folkgrupp.

2. Under senare år har det skett flera framsteg när det gäller transpersoners
rättigheter. Samtidigt är det viktigt att skapa en helhetsbild av vilka
problem som återstår och hur de kan åtgärdas. Därför kommer
regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att genomföra en bred
undersökning av transpersoners villkor och situation i samhället.
Utredningen ska undersöka hur transpersoner bemöts i  sin vardag. Det
kan vara i skolan, på jobbet, inom sjukvården eller i kontakt med
myndigheter. Arbetet ska ske i dialog med organisationer som
representerar transpersoner samt berörda myndigheter. I uppdraget ingår
särskilt att belysa hur personer som genomgår könskorrigering uppfattar
dagens utredningsförfarande.

3. Regeringen har som första regering i världen meddelat att vi kommer att
lägga fram ett lagförslag om att personer som steriliserats i  samband med
ändrad könstillhörighet (i enlighet med det krav i könstillhörighetslagen
som gällde fram till 2013, till dess kravet upphörde), ska kunna ansöka
om ersättning från staten. Arbetet med en ny lagstiftning är påbörjat och
vi har ambitionen att lägga fram en proposition till riksdagen senast
2018. Vi vet att flera reformer på transområdet återstår. Den här
regeringen är angelägen om att stärka alla hbtq-personers tillgång till
mänskliga rättigheter.

Med dessa tre insatser stärker vi transpersoners situation i Sverige och säkrar
att de ska kunna få det stöd och skydd de behöver av samhället.

I dag har var femte ung homo- eller bisexuell person utsatts för fysiskt våld
av en förälder, partner eller närstående vuxen, enligt Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Psykisk ohälsa, depressioner och
självmord är vanligare bland hbtq-personer än resten av befolkningen.
Många hbtq-personer har även blivit utsatta för hatbrott eller diskriminering.
Regeringen arbetar därför målmedvetet och prioriterat för ett Sverige som
håller ihop genom flera reformer på hbtq-området.

Vi har kraftfullt förstärkt arbetet mot diskriminering och för mänskliga
rättigheter:



Från den 1 januari 2017 stärks aktiva åtgärder inom diskrimineringslagen
som för första gången inkluderar alla sju diskrimineringsgrunder, alltså
även könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi har tagit de första
avgörande stegen för inrättandet av en oberoende institution till skydd
för de mänskliga rättigheterna.
Många barn växer i dag upp i stjärnfamiljer, därför har regeringen tillsatt
en utredning som ska föreslå åtgärder för att underlätta för dessa familjer
att ta del av föräldraförsäkringen. Förslagen kommer under 2017.
Riksdagen har på regeringens förslag beslutat att ensamstående ska
kunna insemineras inom svensk hälso- och sjukvård. Det gäller från den
1 april i år.
Regeringen har drivit på de brottsbekämpande myndigheterna att stärka
arbetet mot hatbrott. Polismyndigheten har förstärkt sitt arbete på
området; hatbrottsenheterna hos polisen i Stockholm och Malmö får nu
sällskap av en hatbrottsenhet i Göteborg. Att ett hatbrott utreds och
klaras upp ska inte vara beroende av var i landet brottet begåtts.
Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått ett antal uppdrag som
rör unga transpersoners psykiska hälsa, hbtq-kompetens inom
socialtjänsten samt vård och behandling för intersexuella.

Vi ser i dag en global rörelse för hbtq-personers mänskliga rättigheter.
Hatbrottet mot hbtq-klubben Pulse i Orlando i USA krävde 49 människors liv
och berörde en hel värld. Samtidigt kunde Prideparaden i Vilnius i Litauen
för första gången genomföras utan större störningar.

Men fortsatt förtryck av hbtq-rörelser sker på många platser, nu senast på
Istanbuls Pridefirande i Turkiet i början av sommaren.

Det finns en fantastisk solidaritet mellan och för hbtq-personer i hela
Sverige. Fler och fler Pridefiranden arrangeras och allt fler kommuner,
landsting och regioner tar fram egna insatser för att skapa ett samhälle för
alla.

Vi är glada och stolta över att få delta i  Stockholms Prideparad på lördag.
Budskapet är att vi har kommit långt, men att vi behöver ta ytterligare steg
för ett samhälle där alla får vara precis den de är.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Morgan Johansson, justitieminister
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

Något är fel när en ung tjej tvingas
dölja sin romska bakgrund
Publicerad 22 juni 2016 Uppdaterad 22 juni 2016

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke. Metro, 21 juni 2016.
En ung kvinna ska inte känna sig tvingad att undvika att
berätta om sitt romska ursprung – hon ska känna
stolthet. Vi har mycket kvar att göra i arbetet mot den
strukturella diskrimineringen av romer, skriver kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
För en tid sedan träffade jag en ung tjej i en av våra större städer. Hon sa
något som jag fortfarande bär med mig och tänker på flera gånger i veckan.
Hon berättade, rakt men också fyllt med sorg, att hon aldrig skulle komma på
tanken att berätta om sin romska bakgrund för någon i sin omgivning. Inte i
skolan, till vänner eller i sina sociala medier. Hon hade bestämt sig för att
hon skulle göra allt hon kan för att hennes romska ursprung inte skulle kunna
begränsa hennes möjligheter i livet. Hon hade gjort bedömningen att hennes
chans till en bra utbildning, ett arbete och bostad är större om hon väljer att
dölja sin egen bakgrund, historia och identitet.

Dessvärre är hon inte den enda som gjort detta vägval. Vilket tydliggör dels
utsattheten men framförallt våra gemensamma återstående utmaningar. Vi
som vet att ett samhälle som frigörs från rasistiska värderingar och
diskriminerade strukturer är ett starkt samhälle måste fortsätta vårt
samhällsbygge.

Arbetet inleddes redan under den förra regeringen. Bland annat genom ett
strategiskt arbete i fem pilotkommuner – ett arbete som i utvärderingar på
flera sätt visat sig vara framgångsrikt.
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Den verksamhet med så kallade brobyggare med romsk språk- och
kulturkompetens som utbildats och arbetat inom skolan och socialtjänsten
har gett särskilt positiva resultat. Allt fler romska barn går i förskolan. Allt
fler romska elever slutför grundskolan och flera kommuner upplever att
brobyggarna har bidragit till att fler romer får tillit till myndigheterna.

Arbetsförmedlingens motsvarighet till brobyggare har bland annat bidragit till
att flera hundra romer har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen, kommit ut i
praktik eller fått ett arbete.
För knappt en månad sedan tog regeringen ytterligare steg för romsk
inkludering. Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala utsågs till
utvecklingskommuner. Dessa kommuner ska säkerställa att verksamheter,
samordning och uppföljning bedrivs för romsk inkludering.

Regeringen har avsatt 58 miljoner kronor för arbetet 2016–2019 och flera
insatser har redan beslutats under våren för att arbetet ska spridas, utvecklas
och fördjupas. Nu lägger regeringen i en ny växel – med fokus på att:
involvera fler romer i arbetet, involvera romska flickor och kvinnor samt
sprida kunskap om romers historia, situation och position som nationell
minoritet.

I grund och botten handlar detta arbete om att stärka romers individuella
möjligheter att förändra sin egen verklighet, men samtidigt också våga se och
förändra de strukturer som diskriminerar och begränsar romers tillgång till
sina mänskliga rättigheter.
Det räcker inte att enbart arbeta med romers egna verktyg och vägar in på
exempelvis bostadsmarknaden. Vi måste också arbeta mot den strukturella
diskrimineringen som romer möter där och i andra delar av samhället.

Visserligen sker det mycket som förbättrar situationen för svenska romer.
Men den unga kvinnans berättelse om att inte vilja berätta om sitt eget
ursprung visar att det mesta återstår att göra. Mitt mål är att hon, och alla
andra, med självklar stolthet ska kunna berätta om sin romska bakgrund och
att den ska berika möjligheterna i livet, inte begränsa dem.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister (MP)





Debattartikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

"Därför måste kampen för
mänskliga rättigheter bedrivas
överallt och hela tiden, utan
undantag."
Publicerad 21 juni 2016 Uppdaterad 21 juni 2016

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och Ann Linde. QX,
21 juni 2016. I helgen gick EU- och handelsminister
Ann Linde och kulturminister Alice Bah Kuhnke i
Prideparaden i Vilnius. Här skriver de om varför kampen
för våra rättigheter är fortsatt viktig.
"Jag vet att det inte går att enbart leva på hoppet, men utan hopp är livet inte
värt att leva. Därför måste vi ge dem hopp".

Så sa den amerikanske hbtq-kämpen Harvey Milk, som 1977 som första
öppet homosexuella person valdes till ett politiskt ämbete i USA. Ett år
senare mördades Milk för sin kamp.

Runtom i världen fortsätter hbtq-personer att kämpa för sina mänskliga
rättigheter. Det många tar för självklart är långt ifrån verklighet för alla; att
slippa diskriminering och förtryck, att kunna vara öppen med den man är
utan att vara rädd eller att kunna leva sitt liv på det sätt man önskar med
samma rättigheter som andra.

Det senaste exemplet på hbtq-personers utsatthet är den planerade attacken
och urskiljningslösa morden på 49 personer på hbtq-klubben Pulse i Orlando,
Florida. Det var en lördagkväll, människor samlades för att dansa och umgås,
på sin deras trygga plats. Mördaren utnyttjade det öppna samhällets
sårbarhet och gick till attack. De fasor som människor under flera timmar i
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mördarens våld fick uppleva, och allt lidande som de dödade och skadades
familjer nu lever i, är helt omänskligt. Även om just detta uttryck var grövre
än vad vi skådat på länge finns hatet mot hbtq-personer överallt i världen.
Därför måste kampen för mänskliga rättigheter bedrivas överallt och hela
tiden, utan undantag.

I lördags deltog vi i Baltic Pride i Vilnius, Litauen. Precis som i Orlando eller
i Stockholm träffades hbtq-personer från Litauen och andra delar av världen,
för att bygga gemenskap, stärka varandra och för att bedriva politisk kamp.
Tillsammans med hbtq-rörelsen i Litauen manifesterade vi hbtq-personers
rättigheter på Vilnius gator. Lyckligtvis gick det bra – över 1500 personer
gick i paraden och motdemonstranterna var färre än förväntat. De lyckades
inte störa. Detta är ett viktigt avstamp för det fortsatta arbetet med
mänskliga rättigheter. Det är inte bara i Vilnius som de mänskliga
rättigheterna behöver befästas. Även om flera steg tagits i rätt riktning i EU
återstår mycket arbete. Kalla och mörka vindar blåser runt borden i flera av
EU:s medlemsländer. För Sveriges regering är det viktigt att hålla friheternas
och rättigheternas fana högt. Därför markerar vi i varje möte, vid varje
beslut, i varje diskussion att den europeiska unionen inte är ett samarbete i
form av ett smörgåsbord av möjligheter att välja bland.

Vår union har en grundlag som utgörs av grundläggande mänskliga
rättigheter där hbtq-personers rättigheter ingår som en självklar del. Det är
inte acceptabelt att vissa länder i gemenskapen drar nytta av den öppna
marknaden och andra ekonomiska fördelar, och struntar i EU:s gemensamma
värderingar.

EU:s medlemsländer måste ta gemensamt ansvar för människor som flyr från
krig och förtryck, och säkra respekten för mänskliga rättigheter i hela
unionen, för alla. Mänskliga rättigheter är också hbtq-personers rättigheter
och vi måste bedriva ett intensivt arbete för att få med oss också de länder
som i praktiken motarbetar dessa grundläggande rättigheter. Frihet, jämlikhet
och mänskliga rättigheter är gemensamma värden, inskrivna i EU:s fördrag,
som alla medlemsstater förbundit sig att leva upp till. Det är dags att de får
genomslag fullt ut.

Så sent som i förra veckan diskuterade ministerrådet hbtq-personers
situation. Att överhuvudtaget en sådan diskussion fördes är en framgång inte
minst för Sveriges arbete för mänskliga rättigheter. Dessvärre blev det som
kunde inneburit en kraftfull markering för hbtq-personers mänskliga
rättigheter ett urvattnat resultat. Därför presenterade Sveriges regering ett
uttalande om att vi hade velat se en högre ambitionsnivå, en markering som



fick stöd av åtta andra medlemsländer.

Att bygga ett samhälle där alla får plats och där man får vara den man är
kräver både politiska beslut och att vi värnar om varandra i vardagen. I
Sverige arbetar vi i en hög takt med reformer för att värna och stärka hbtq-
personers mänskliga rättigheter. Vår röst är tydlig i EU och i världen.
Lyckligtvis ser vi också hur både stater och många människor sluter upp, i
solidaritet med hbtq-personers rättigheter, när ofattbara attacker som den i
Orlando sker. Det ger människor hopp och glöd att kämpa vidare. Det är
precis så vi arbetar för att göra världen till vad den faktiskt borde vara.

Alice Bah Kuhnke (MP) Kultur- och demokratiminister

Ann Linde (S) EU- och handelsminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

Vår politik har ett brett stöd i
filmbranschen
Publicerad 09 juni 2016 Uppdaterad 09 juni 2016

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och Gunilla Carlsson.
Göteborgs-Posten, 8 juni 2016. DEBATT: Vår filmpolitik
ger filmskapare stabilare förutsättningar för hela den
långa process det är att gå från idé till filmpremiär. Det
innebär att de som skapar film kommer närmare
besluten om sina egna villkor, skriver Alice Bah Kuhnke
(MP) och Gunilla Carlsson (S).
Replik

Filmpolitik, 4/6

Svensk film behöver mer resurser och mer inflytande för fler. Detta är något
som filmbranschen som helhet har efterlyst länge. Av de många
remissinstanser som svarade på förslaget att lämna filmavtalet var 70 procent
positiva. Filmpolitiken blir nu fullt ut en del av kulturpolitiken. Att kalla
detta breda stöd för ett fiasko är att inte lyssna på filmbranschens alla
aktörer som längtar efter en stabil grund att stå på.

Processen bakom den nya filmpolitiken är inget som enbart pågått under
nuvarande regering. Faktum är att samtalen med branschen initierades redan
under den borgerliga alliansregeringens tid. Den finansieringslösning som de
borgerliga nu är så upprörda över var något som först lades fram av den
borgerliga regeringens utredare Mats Svegfors.

Den som skapar en film har samma behov av mat på bordet och pengar att
betala räkningar för som alla andra. När staten nu går in med 235 miljoner
kronor i statsbudgeten, som ersättning för tidigare filmavtalsfinansering, får
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filmskapare stabilare förutsättningar för hela den långa process det är att gå
från idé till filmpremiär. Svensk film ska vara ett självklart och tillgängligt val
för publiken i hela landet.

Möjlighet att minska detaljregleringen

Den nya filmpolitiken har en viktig effekt som kommit bort i debatten den
senaste tiden. I och med att vi lämnar filmavtalets minskande krets av
aktörer får vi också möjlighet att minska detaljregleringen av villkoren för
svensk film. Riksdagen lägger nu fast ett fåtal mål för filmpolitiken, sedan är
det upp till hela filmbranschen att tillsammans med Svenska Filminstitutet
välja väg för att nå dessa. Detta skifte innebär att de som skapar film
kommer närmare besluten om sina egna villkor.

En stor sak med den nya filmpolitiken har vi redan fått se. Filmpolitikens
innehåll och roll debatteras mer än på mycket länge. Detta gör att vi får en
öppen, fri och demokratisk debatt om filmens mål och medel, något som
saknas under de slutna åren med ett slutet filmavtal.

På torsdag når debatten sin höjdpunkt när vi ska mötas i riksdagen för att
debattera om regeringens proposition om den nya, moderna filmpolitiken. Vi
ser nu fram emot en konstruktiv debatt om hur vi tillsammans kan skapa så
bra förutsättningar som möjligt för svensk film.

Alice Bah Kuhnke (MP)
kultur- och demokratiminister

Gunilla Carlsson (S)
vice ordförande i riksdagens kulturutskott



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Skattepengar ska inte gå till
hatretorik och polarisering”
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke. Dagens Nyheter, 1
juni 2016. Krav på demokratiska värderingar skärps. Vi
inleder nu ett arbete för att säkerställa att det sker en
förstärkt och förtydligad kontroll av organisationers
grundläggande värderingar innan skattepengar betalas
ut. Stöd till civilsamhälle och trossamfund ska fördjupa
demokratin, inte undergräva den, skriver Alice Bah
Kuhnke (MP).
Det finns all anledning att vara stolt över vårt lands aktiva civilsamhälle.
Runt om i Sverige finns i dag 200 000 föreningar, stiftelser och trossamfund.
Hundratusentals svenskar engagerar sig varje dag i civilsamhället, på
idrottsplatser och i gympahallar, på scouthajker och i friluftslivet, i
studiecirklar och i läxhjälpsprojekt. I civilsamhället uppstår möten mellan
människor som lägger grunden för tillit mellan människor.

Ett starkt civilsamhälle är fundamentet i en stark demokrati som kan mäkta
med att ta sig an de svåra samhällsutmaningarna.

För att bygga ett Sverige som håller ihop behövs en aktiv jobbpolitik, en
progressiv välfärdspolitik, men också ett kraftfullt civilsamhälle. Det svenska
systemet har möjliggjort att inte enbart resursstarka grupper i vårt samhälle
har haft möjlighet att organisera sig. Ju fler av oss som får möjlighet att
kanalisera vårt engagemang och våra idéer, ju starkare blir den grund vårt
samhälle vilar på. Ju starkare civilsamhället är, desto mer livskraftig blir vår
demokrati. Det är därför regeringen kraftigt ökat det offentliga stödet till
civilsamhället. Samtidigt ser vi behov av att se över hur stöden utformas och
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fungerar.

Vi påbörjar nu ett arbete inom regeringskansliet med syftet att utreda hur
statliga bidrag till stöd för det civila samhällets organisationer kan bli mer
långsiktigt, förutsebart och enhetligt. De medel som ges för organisering ska
fördjupa demokratin, inte undergräva den.

Samtidigt inleds även ett arbete för att säkerställa att det sker en förstärkt
och förtydligad kontroll av organisationers grundläggande värderingar för att
skattepengar ska kunna betalas ut. I detta arbete ingår en granskning av
organisationernas värdegrund samt att det finns tydligare riktlinjer för att
hantera de fall där detta kan ifrågasättas.

Under de senaste åren har vi sett ett flertal exempel på behovet av ett tydligt
regelverk för de organisationer som väljer att vända sig till det offentliga för
stöd. Ett antal organisationer och dess företrädare har med rätta kritiserats
för att ha bidragit till ökade motsättningar, ibland med rent hatiska uttryck.
Vi kan aldrig acceptera att medborgarnas skattepengar används till att
organisera hatretorik och ökad polarisering. Diskussionen har pågått länge.
Den tidigare regeringen lät saken bero, men nu tar vi itu med frågan på
allvar.

Regeringen kommer att vidta en rad åtgärder för att öka tydligheten i den
offentliga bidragsgivningen när det gäller stöd till civilsamhället:

• Stöd till etniska organisationer. Regeringen har låtit ta fram förslag till
skärpta demokratikriterier för flera bidrag till organisationer, däribland
etniska organisationer. Här föreslås en skärpning som bland annat medför att
bidrag enbart ska kunna gå till organisationer som har ett huvudsakligt syfte
som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle.
Det ska enbart vara organisationer som i sin verksamhet respekterar
demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot
diskriminering, som ska kunna få stöd. Regeringen kommer att gå vidare med
beredningen av utredningens förslag under året.

• Översyn av stödet till trossamfund. Inom kort kommer en utredning om
statens stöd till trossamfund att tillsättas. Detta stöd har inte setts över sedan
kyrkan skildes från staten vid millennieskiftet. Regeringen bereder nu ett
uppdrag till utredningen med inriktningen att den ska föreslå att kraven på
demokratiska värderingar bland samfunden skärps. Det finns redan ett krav
på demokrati i dag, men mycket har hänt sedan detta krav formulerades och
det är svagare än de krav som ställs på andra organisationer.



• Enhetlighet i bidragens demokratikriterium. Sedan propositionen om
politiken för det civila samhället beslutades av riksdagen 2010 har många
förordningar uppdaterats för att det ska finnas ett tydligt demokratikriterium.
Regeringen vill nu se över vilka förordningar som inte har ett tydligt
demokratikriterium samt vilka effekterna av de uppdaterade kriterierna har
blivit, och om det finns ytterligare behov av förtydliganden.

• Förbättra myndigheters rutiner för bidrag. Det finns i dag ett flertal
myndigheter som fördelar bidrag till organisationer och som ska pröva ifall
organisationen verkar i enlighet med demokratins idéer. Regeringen är
beredd att ge samtliga bidragsgivande myndigheter och organisationer i
uppdrag att årligen rapportera hur de granskar demokratiska värderingar i de
organisationer som får ta emot samhällets ekonomiska stöd. Det gäller till
exempel Socialstyrelsen, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) och Skolverket. Regeringen vill också att
myndigheterna samverkar i högre grad för att dela med sig av sina rutiner
och arbetsformer i syfte att få till stånd en tydligare och mer enhetlig
tillämpning av regelverket.

De organisationer som utnyttjar systemen för verksamhet som motverkar
demokratins principer undergräver möjligheterna för alla de tusentals
organisationer som dagligen förbättrar vårt samhälle. De undergräver
förtroendet för det samhällsbygge som pågått i över hundra år. Den svenska
modellen bygger på att vi har demokratiskt väl rustade och aktiva
samhällsmedborgare. Demokratin kan aldrig tas för given, den behöver
ständigt erövras av nya generationer.

Inget system kommer att kunna garantera att det inte finns organisationer
som missbrukar det förtroende som samhället har gett dem i form av
ekonomiskt stöd. Däremot vill och kan vi göra allt som står i vår makt för att
skapa ett regelverk som är tydligt med att de som tar del av samhällets stöd
också ska leva upp till den tillit och de demokratiska värderingar som utgör
grunden för det gemensamma samhällsbygget.

Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Det är nu kapitlet om Sverige
skrivs
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och Ylva Johansson,
Expressen 11 april 2016. Vi lägger nu en rad olika
förslag som stärker det civila samhället och tar krafttag
mot polariseringen. Bland annat vill vi satsa 15 miljoner
till organisationer som bidrar till att förebygga rasism,
skriver ministrarna Ylva Johansson och Alice Bah
Kuhnke.
Regeringen genomför just nu det största samhällsbygget på väldigt länge.
Välfärdsmiljarderna som presenterades förra veckan är den största
permanenta höjningen av det allmänna statsbidraget på ett bräde sedan det
infördes. Genom att investera i människor och en stark gemensam välfärd i
stället för skattesänkningar bygger vi ett samhälle där vi blir starkare
tillsammans.

Civilsamhället är en omistlig del av ett starkt och modernt samhällsbygge.
Den kraft och den solidaritet som finns hos människor i det civila samhällets
organisationer syntes inte minst i höstas när vi på kort tid tog emot många
människor på flykt undan krig och terror. Vi har goda anledningar att vara
stolta över det svenska föreningslivet som med sin styrka och kapacitet att
ställa upp i svåra tider utmärker sig i världen.

Regeringens politik syftar till att bygga ett Sverige som håller ihop. Det
handlar om att minska klyftor, bekämpa segregationen och ta den ökade
åsiktspolariseringen i samhället på allvar. Det mest grundläggande i samhället
måste fungera: människor måste snabbt komma i arbete, barnen måste få en
god skolgång och bostadsbristen måste byggas bort. Samtidigt är det
avgörande att skapa fler mötesplatser för att bekämpa de mörka krafter som
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vill ställa grupper mot varandra.

För att uppnå ett Sverige som håller ihop kommer regeringen i
vårändringsbudgeten att lägga en rad olika förslag som stärker det civila
samhället och tar krafttag mot polariseringen av samhället. Sammanlagt
innebär detta ytterligare 42,5 miljoner kronor under 2016.

De extra investeringar vi nu gör i ett Sverige som håller ihop är:

15 miljoner kronor till organisationer inom det civila samhället som
driver projekt som på olika sätt bidrar till att förebygga eller motverka
rasism. Pengarna kommer också att fördelas till det arbete som
kommuner och det civila samhällets organisationer gör för att motverka
rekrytering till våldsbejakande extremism.
3,5 miljoner kronor till Forum för Levande Historias arbete runtom i
landet med att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga
rättigheter.
3 miljoner kronor till en satsning på öka våra kunskaper om hat och hot
mot det demokratiska samtalet. Journalister, förtroendevalda och
kulturskapare är grupper som är särskilt utsatta och kommer att vara i
fokus för kunskapsinhämtning och insatser i regeringens kommande
handlingsplan för att förebygga hot mot det demokratiska samtalet.
11 miljoner kronor till en stor satsning på biblioteken för att kunna bära
sitt uppdrag som arena för kunskap, samtal och möten. Resurserna
kommer även att gå till inköp av litteratur på andra språk än svenska
samt lättillgänglig samhällsinformation.
10 miljoner kronor till det förebyggande arbetet i skolorna mot
våldsbejakande extremism. Fokus för denna insats är framför allt unga
människor som befinner sig i eller i gränslandet till våldsbejakande
extremistiska miljöer.

Allt detta är nya resurser utöver det som redan har fattats beslut om för att
förstärka det civila samhällets arbete med etablering.

Om 25 år kommer våra barn och barnbarn att få läsa i historieböckerna om
hur olika samhällen hanterade den största humanitära katastrofen sedan
andra världskriget. Det är nu vi bestämmer oss för hur kapitlet om Sverige
ska beskrivas. Regeringens tydliga besked är att det ska stå att vi stod
rustade och höll ihop vårt samhälle genom att investera i ett samhällsbygge
för alla.

Alice Bah Kuhnke



Kultur- och demokratiminister (MP)

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister (S)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Kulturskolan är en skola för livet
Publicerad 16 mars 2016 Uppdaterad 16 mars 2016

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, Yvonne Stålnacke
och Jan Nyberg . Norrländska Socialdemokraten, 16
mars 2016. Alla barn och unga ska få en chans att
pröva på att skapa kultur. Att få pröva på att spela ett
instrument, stå på en teaterscen, dansa eller skapa
konst är en del i det som är livets skola.
Den som har fått pröva på att skapa kultur har också fått en chans att pröva
något nytt, att flytta på gränsen för sin egen fantasi och kreativitet.

Platsen för detta är för de allra flesta den kommunala musik- och
kulturskolan. En av de tidigare eleverna i den kommunala musikskolan heter
Martin Strandberg, för de flesta mer känd som Max Martin. I augusti förra
året fick han sin 21:a förstaplacering på Billboardlistan, något som bara Paul
McCartney och John Lennon har lyckats överträffa.

När Max Martin fått frågan om vad som ligger bakom hans framgång har han
varit väldigt tydlig med att lyfta fram att en förutsättning var den kommunala
musikskolan. Utan att ha fått pröva olika instrument skulle han sannolikt
ägnat sig åt något annat än musiken.

Styrkan i den kommunala kultur- och musikskolan är bredden, att den kan nå
alla. För de flesta av oss som deltagit i eller har barn på kultur- och
musikskolan innebär det att vi kunnat utveckla kreativitet. Runt om i Sverige
är bredden en förutsättning för ett levande och fritt kulturliv.

I dag inleds Kulturskolerådets rikskonferens i Luleå. Flera hundra deltagare
från hela landet samlas för att utbyta erfarenheter om hur vi kan utveckla
verksamheten i framtiden.
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Att konferensen är i Luleå är särskilt passande eftersom det är ett föredöme
för hela landet. Luleå kommun har visat att det är bra för hela samhället att
satsa på verksamheten i kulturskolan. Utöver att locka med en hög kvalitet
på verksamheten så är det gratis för alla barn och unga att delta, något som
gör att inga barn ska behöva snubbla på tröskeln för att deras föräldrar inte
har de ekonomiska resurserna som krävs. Luleå visar på allvar att kulturen
inte är ett söndagsnöje för de med höga inkomster utan en central del av
välfärden.

Men alla barn i Sverige har inte förmånen att bo i Luleå. Runt om i Sverige
ser villkoren väldigt olika ut, både vad gäller kvalitet och storleken på
avgifterna. Därför har regeringen avsatt 100 miljoner extra årligen för att
kunna höja kvaliteten och sänka avgifterna.

Tidigare i år presenterades vill-koren för att söka stöd och just nu behandlas
kommunernas ansökningar till Kulturrådet så att pengarna kan komma ut i
verksamheten så snart som möjligt.

Parallellt med detta pågår enstatlig utredning för att ta fram ett förslag på en
nationell strategi för den kommunala kultur- och musikskolan. I höst kommer
resultatet som sedan kan ligga till grund för en nationell strategi för att öka
jämlikheten och tillgängligheten. Det är ett sorgligt faktum att det i dag
saknas en sådan strategi för en så viktig verksamhet som varje dag möter
tusentals barn och unga.

Vi kommer aldrig att veta om de barn och unga som i dag kliver in genom
dörrarna på kultur- och musik-skolan kommer att bli nästa Max Martin eller
stå på Dramatens scen. Däremot vet vi att hela samhället vinner på att alla
barn får chansen att pröva på att skapa kultur.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande Luleå (S)

Jan Nyberg, gruppledare Luleå (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Tre råd ska ge branschen
möjlighet påverka filmstöd”
Publicerad 10 mars 2016 Uppdaterad 10 mars 2016

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och Gunilla Carlsson,
Dagens Nyheter, 10 mars 2016. Filmpolitisk
proposition. En central del i den nya filmpolitiken är att
ge fler i branschen inflytande över svensk films framtid.
Med branschråd för utveckling och produktion,
spridning och visning samt för filmkultur kan
filmbranschen påverka filmstödens utformning, skriver
Alice Bah Kuhnke (MP) och Gunilla Carlsson (S).
Filmens kraft finns i berättelserna. Film kan likt få andra konstarter nå in
under huden på oss, skaka om, ifrågasätta eller bara underhålla. En
förutsättning för filmens kraft är ett avancerat samarbete mellan de många
aktörer som skapar en film. Ur ett starkt samspel kan gestaltningen leva kvar
i oss långt efter det att vi lämnat biosalongen, tv-soffan eller skärmen.

I dag fattar regeringen beslut om en filmpolitisk proposition som inom kort
ska lämnas till riksdagen. Detta är en av de viktigaste och största
kulturpolitiska reformerna som vi har att ta ställning till under den här
mandatperioden.

Sedan regeringen meddelade att filmavtalet upphör från den 1 januari 2017
har vi haft två primära inriktningar för den kommande filmpolitiken.

1. Svensk filmbransch behöver resurser för att kunna utvecklas. Därför har
vi från regeringens sida varit tydliga med att resurserna till svensk film
bör vara minst lika stora som med det tidigare filmavtalet. Under 2017
beräknas därför 545 miljoner kronor avsättas för hela filmpolitiken,
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varav minst 340 miljoner kronor bör gå till utveckling och produktion av
ny film. Denna ekonomiska bottenplatta gör att andra aktörer än staten
nu kan våga satsa på svensk film, exempelvis tv-bolagen och regionerna.

2. Hela filmbranschen ska få inflytande över svensk film. Ett av de stora
problemen med det nuvarande systemet är att det framför allt är några
få, marknadsdominerande aktörer som är med i beslutsfattandet. När
vissa parter har lämnat avtalet och andra inte släppts in så har avtalets
legitimitet eroderats. Därför är det viktigt för regeringen att nu se till att
de som är med och skapar film också får vara med och påverka
filmpolitiken. Inom kultursektorn generellt sett är detta något självklart,
men inom filmsektorn har vi sett hur allt färre fått bestämma över allt
mer.

Sju av tio remissinstanser har ställt sig bakom regeringens beslut att säga upp
filmavtalet. Detta är en tydlig indikator på att förändring behövs.

I propositionen väljer regeringen att föreslå en tydlig vision för svensk film,
något som också efterfrågats av många remissinstanser. Förslaget är att
visionen ska formuleras som:

"Svensk film ska ha hög kvalitet och uppvisa en sådan bredd och mångfald
av berättelser att den angår alla. Svensk film ska vara ett självklart och
tillgängligt val för publiken i hela landet och attraktiv internationellt."

Med detta som övergripande vision kommer vi att föreslå följande mål för
filmpolitiken:

Utveckling och produktion av värdefull svensk film sker kontinuerligt
och i olika delar av landet.
Allt fler ser värdefull film som sprids och visas i olika visningsformer i
hela landet.
Filmarvet bevaras, används och utvecklas.
Svensk film sprids alltmer utomlands och kvalificerat internationellt
utbyte och samverkan sker på filmområdet.
Barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild och ges
möjligheter till eget skapande.
Jämställdhet och mångfald präglar filmområdet.
Filmen bidrar till att stärka yttrandefriheten och det offentliga samtalet.

Målen är en vidareutveckling av den inriktning för filmpolitiken som lades
fast i den förra filmpolitiska propositionen 2012. Några exempel på detta är
att regeringen också tydligt pekar ut filmens roll i arbetet med att stärka



yttrandefriheten. Vikten av att film produceras i olika delar av Sverige lyfts
särskilt fram, liksom ökade krav på tillgänglighet till film som fått statligt
stöd.

Med dessa mål kan den nya politiken bättre hjälpa till att överbrygga den
påstådda konflikten mellan "smal" och "bred" film som förgiftat den
filmpolitiska debatten alltför länge.

I den svenska filmbranschen spelar regionerna en central roll för
produktionen. Det är regeringens ambition att stärka samverkan med andra
offentliga aktörer, framför allt på regional nivå.

En central del av arbetet med den nya filmpolitiken har handlat om hur fler
aktörer i branschen kan få inflytande över svensk films framtid.

Genom skapande av tre branschråd kommer filmbranschens aktörer att få
insyn och möjlighet att påverka filmstödens utformning. Råden måste vara
representativa för branschen för att kunna ha den legitimitet som krävs. De
tre råd som föreslås är för utveckling och produktion, spridning och visning
samt för filmkulturella frågor. Samtliga råd ska ha rätt att ta egna initiativ till
förändringar.

Regeringens ambition är att bredda och fördjupa den politiska dialogen om
svensk film. Ett initierat samtal, som tidigare var förpassat till några få
aktörer i filmavtalet, krävs för att hålla filmpolitiken ständigt aktuell. Därför
kommer kulturdepartementet att bjuda in till årliga högnivåmöten med
centrala företrädare för aktörer i filmbranschen.

Att skapa en film är något som vanligtvis tar flera år från idé fram till det att
vi bänkar oss i biosalongen. På vägen fram är en stor mängd människor
involverade, allt från manusförfattare till regissörer, producenter,
skådespelare, visningsorganisationer med flera.

För samtliga dessa faser spelar framtidens stödgivning mycket stor roll.
Regeringen föreslår därför att de nationella filmstöden bör delas in i tre
kategorier, närmare bestämt: Stöd för utveckling, Stöd för produktion samt
Stöd för spridning och visning.

Regeringen vill lägga särskild vikt vid utveckling och produktion. Många
kreatörer vittnar om en verklighet där filmproduktioner stressas fram och att
det i mindre utsträckning satsas på originalmanus. Även
kompetensutveckling och satsningar på talanger blir lidande när



marginalerna är små, något som på sikt hotar filmbranschens framtid.

För att skapa stabila förutsättningar för branschen bör stödordningen för
produktion under 2017 innehålla ett publikrelaterat efterhandsstöd som
fördelas på samma grunder som i 2013 års filmavtal.

Den närmare utformningen av filmstöden bör beslutas av Filminstitutet efter
samråd med de tre branschråden. När det gäller distribution av film är
biografernas utveckling central. Trots en framgångsrik digitalisering så
kvarstår det faktum att några få aktörer bestämmer vilka filmer som ska
visas och var.

Regeringen satsar därför 25 miljoner kronor 2016-2019 för att stärka mindre
biografer i glesbygden och på mindre orter. Detta innebär att stärka redan
existerande biografer, men också att nya biografer ska kunna öppna runt om
i hela Sverige.

Framtiden för den svenska filmbranschen är beroende av trygghet, tydlighet
och frihet. När filmbranschens verklighet förändras behöver politiken följa
med. Med stabila förutsättningar kan vi se till att fler människor ser svenska
filmer på fler biografer i hela landet.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)

Gunilla Carlsson, vice ordförande i kulturutskottet (S)



Debattartikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Stärk hbtq-personers rätt att vara
sig själva
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Expressen, 8 februari 2016. Folkhälso- sjukvårds och
idrottsminister Gabriel Wikström, barn, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitie- och
migrationsminister Morgan Johansson, kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke,
socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Lagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället i övrigt. Regeringen
planerar därför att genomföra förändringar som syftar till att ge samma
förutsättningar för alla, oavsett val av partner och familjetyp, skriver fem
ministrar.

Människor har rätt att vara sig själv i livets alla delar. Att få leva med den
man älskar och att få respekt för sin familjebildning är exempel på detta.
Arbetet med att bryta gamla normer som begränsar människor från att leva
sina liv fullt ut måste fortsätta. Detta gäller inte minst politiken för homo- bi-
trans- och queerpersoners (hbtq-personers) rättigheter.

Pådrivande organisationer i civilsamhället och modiga politiker före oss har
bidragit till att utvecklingen i hbtq-frågorna gått i rätt riktning. Samhället
utvecklas ständigt, och med det förändras också synen på föräldraskap,
familj, kön och barnets rättigheter i familjen. Det finns i dag en rad andra
familjekonstellationer än de traditionella kärnfamiljerna: ensamstående,
vänner som skaffat barn tillsammans, styvfamiljer eller familjer med flera
mammor eller pappor. Våra samhällssystem måste möta också dessa
familjers behov.
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Lagstiftningen och dess tillämpning måste utvecklas i takt med samhället i
övrigt. Den ska hantera olika sätt att bilda familj och säkerställa alla
människors rätt till en god hälsa. Regeringen planerar därför att genomföra
förändringar som syftar till att ge samma förutsättningar för alla, oavsett val
av partner och vilken familjetyp var och en väljer att leva i:

Föräldraskapsstödet och familjerättsliga frågor inom socialtjänsten
behöver bli mer modernt, jämlikt och jämställt. Familjer ser olika ut och
har olika behov. Mot den bakgrunden har regeringen samlat ansvaret för
dessa frågor hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. En
viktig uppgift för myndigheten är att ta fram kunskapsstöd till berörda
aktörer för att dessa i sin tur ska kunna ge bättre stöd och vägledning till
föräldrar och barn.

Familjer kan se ut på en mängd olika sätt, men när föräldraförsäkringen
utformades var det fortfarande idén om en kärnfamilj med två
sammanboende föräldrar man utgick från. Barnfamiljernas
levnadsförhållanden har ändrats över tid.

Mer än vart femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än den
med båda sina biologiska föräldrar. Utredningen föräldraförsäkringen
som nu ska genomföras har därför fått i uppdrag att identifiera problem
och undersöka möjligheterna att underlätta för olika
familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen.

I dag finns det stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället.
För att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation har
regeringen tillsatt en kommission för jämlik hälsa. Vi vet att hbtq-
personer generellt har sämre hälsa och att unga hbtq-personer är särskilt
utsatta när det gäller psykisk hälsa. Kommissionen ska i sitt arbete därför
beakta hälsoskillnader mellan hbtq-personer och den övriga
befolkningen.

Bemötandet av hbtq-personer inom hälso- och sjukvården är ojämlikt
över landet. Det händer dessvärre att individer blir ifrågasatta och
bemötta med okunskap i kontakten med olika instanser. I vissa fall leder
det till att hbtq-personer undviker att söka vård.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga vård och behandling av
intersexuella (personer som inte kan könsbestämmas av biologiska skäl)
och genomföra insatser inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.



Målet är att höja kunskapen om hbtq-personers villkor och
levnadsförhållanden och hur diskriminering kan ta sig uttryck.
Tillsammans med Folkhälsomyndigheten ska man även se över hur
frågor som rör unga transpersoners hälsa ska kunna lyftas inom ramen
för andra satsningar på psykisk hälsa.

Det finns flera uppmärksammade fall där man i folkbokföringen
registrerat uppgifter om en person som bytt könstillhörighet på ett sådant
sätt att kopplingen mellan personer, exempelvis barn-förälder, har
upphört. Skatteverket har nu fått i uppgift att beskriva vad som gjorts
eller ska göras för att förhindra problem som kan finnas.

Nuvarande regler om faderskap och föräldraskap utgår från det
olikkönade äktenskapet. Det finns skäl att se över om reglerna bör
moderniseras och därför avser regeringen att under våren tillsätta en
utredning som ska göra en översyn av lagstiftningen.

Det här är några av de initiativ regeringen nu genomför. Vi vet att det finns
mycket kvar att göra. Diskriminering, ojämlikt bemötande och våld är
fortfarande vardag för många hbtq-personer runt om i landet. Det är aldrig
acceptabelt. Regeringen kommer att fortsätta arbetet för att stärka hbtq-
personers möjlighet att vara sig själv fullt ut i livets alla delar.

Gabriel Wikström
Folkhälso- sjukvårds och idrottsminister (S)

Åsa Regnér
Barn, äldre- och jämställdhetsminister (S)

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister (S)

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister (MP)

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister (S)



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Så fördelas pengarna till
civilsamhällets flyktingarbete”
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke, Dagens Nyheter, 11
december 2015. 200 miljoner. Regeringen beslutar i
dag hur pengarna till det civila samhällets arbete med
flyktingar ska fördelas. Det är en del av den
migrationspolitiska uppgörelsen. Organisationerna ska
verka för att medlen så effektivt som möjligt når
verksamhet i alla berörda delar av landet, skriver Alice
Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP).
Det är i svåra tider som vårt samhälles styrka prövas. I den mest omfattande
flyktingkatastrofen sedan andra världskriget har Sverige gjort vad många
andra länder inte har förmått. Under året har fler än 150 000 människor,
varav 30 000 är ensamkommande barn sökt asyl i vårt land. Det är ett stort
antal, men bakom varje siffra finns en människa som söker skydd och som
vill bygga upp sitt liv igen. Människor som vill studera, jobba och se sina
barn växa upp. Människor som vill leva i frihet från krig, terror och förtryck.

Vi behöver förbättra kapaciteten i mottagandet för att på ett bra sätt
välkomna alla de som nu kommit till vårt land och ge dem de förutsättningar
som behövs för att kunna rota sig. Politiken och de offentliga förvaltningarna
har ett särskilt stort ansvar, men det civila samhället, ideella föreningar,
organisationer och verksamheter, är på många sätt direkt avgörande för att vi
ska lyckas.

Under de senaste månaderna har jag som minister med ansvar för politiken
för det civila samhället ägnat många av dygnens timmar åt att på olika sätt
identifiera behov och underlätta för det civila samhällets organisationer att

https://www.regeringen.se/


göra det de själva vill göra för att hjälpa människor som är på flykt.

Sverige har ett av världens starkaste civila samhällen. Utifrån den svenska
organisationsfriheten har generationer före vår byggt och med olika politiska
verktyg främjat människors fria organisering. Detta har gjort vårt land smått
unikt i världen när det kommer till föreningsaktiviteter och medlemskap.

Enligt Ersta Sköndals högskolas befolkningsstudie deltar 53 procent av
befolkningen i ideella verksamheter och den tid man lägger ned ökar. I snitt
investerar var och en av dessa människor fyra timmar i veckan på sitt ideella
arbete. Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att de ideella krafterna
inte kan tvingas till något. De gör det de gör därför att de vill och känner att
de måste.

Frivillig-Sverige gör skillnad. Dygnet runt, på många platser runt om i landet
bär de upp mottagande och välkomnande av de människor som lyckats ta sig
till vårt land. Utan människors frivilliga engagemang skulle utsattheten hos
människor på flykt vara oerhört mycket större. Samtidigt fyller det civila
samhällets organisationer en central roll som fria och ofta kritiska debattörer
i samhällsdebatten om hur mottagandet av människor på flykt ska se ut och
utvecklas.

Under året har det civila samhällets organisationer mobiliserat och
manifesterat sitt stöd för att hjälpa människor på flykt. Det har tärt hårt på
deras resurser i form av insamlat kapital, men även på det som bär upp deras
verksamheter, de ideella krafterna. Nu är det vår uppgift som politiker att
mobilisera ekonomiska resurser och andra förutsättningar för att
engagemanget ska kunna hålla över tid.

Regeringen har sedan ett par månader tillbaka inrättat en intensiv och
löpande dialog med företrädare för det civila samhället. Ett löpande samtal
mellan regering, myndigheter och civilsamhällesaktörer för att dela
information, kunskaper och möjligheter är avgörande för både nuet och
överskådlig framtid. I oktober gav regeringen ett särskilt uppdrag och 10
miljoner kronor i ekonomiskt stöd till Röda korset för att organisera, bedriva
och samordna hjälpverksamhet med andra aktörer. Vi såg redan då att detta
var ett första steg och att många fler behöver tas framöver.

I den blocköverskridande migrationspolitiska uppgörelsen mellan
regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Kristdemokraterna har vi kommit överens om att ytterligare 200 miljoner
kronor ska fördelas till det civila samhället för att underlätta deras arbete i



den rådande flyktingsituationen och i etableringen av nyanlända. I dag fattar
regeringen beslut om hur dessa medel ska fördelas. Samtliga partier har i
förväg informerats om detaljerna i detta.

75 miljoner kommer att betalas ut till de många studieförbundens arbete
för att stärka kunskaper i svenska, om samhället och för att främja
deltagande i samhällslivet.
20 miljoner kommer idrottsrörelsen till del för att underlätta insatser för
asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända.
105 miljoner kronor ska fördelas till andra ideella organisationer,
trossamfund och föreningar:
34 miljoner tilldelas Röda korset, varav 4 miljoner ska disponeras av
Röda Korsets ungdomsförbund.
17 miljoner kommer att betalas ut till Svenska kyrkan.
12 miljoner går till Rädda Barnen.
10 miljoner till Riksföreningen Sveriges stadsmissioner.

Dessa är stora och etablerade verksamheter med dokumenterat god förmåga
att växla upp sina insatser. Utöver dessa kommer också andra organisationer
att ta emot visst finansiellt stöd. Nämnden för Statligt stöd till Trossamfund,
SST, får i uppdrag att göra ett urval av statsstödsberättigade trossamfund
som arbetar med mottagande och etablering och fördela 10 miljoner dem
emellan.

Samtliga dessa medel ska betalas ut innan årsskiftet och får användas under
2016.

Regeringens målsättning med stödet är att stärka det pågående arbetet och
har i urvalsprocessen lagt vikt vid verksamhetens inriktning samt kapaciteten
i respektive organisation att skala upp sin verksamhet med bibehållen
kvalitet.

Villkoret för pengarna är att de ska användas till att stärka organisationernas
kapacitet i insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända.
Resurserna ska användas för att omhänderta frivilligt engagemang, skapa
uthållighet i engagemanget samt främja samverkan och samordning mellan
organisationer. Det sistnämnda är viktigt och möjliggör för fler organisationer
än de som tar emot och ansvarar för det finansiella stödet att få del av de
extra resurserna som nu tillförs.

Organisationerna ska verka för att medlen så effektivt som möjligt når
verksamhet i alla berörda delar av landet. Riksorganisationerna ansvarar



själva för fördelning av medlen till lokala och regionala verksamheter.
Regeringen har tillsammans med de borgerliga partierna i riksdagen avdelat
resurser för att kommunerna ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete. Med
dagens beslut ger vi också stora delar av det civila samhället en möjlighet att
fortsatt kanalisera människors engagemang för medmänsklighet.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet

Nu tar vi ett samlat grepp mot
mobbning
Publicerad 11 november 2015 Uppdaterad 11 november 2015

Aftonbladet Debatt 9 november 2015 Regeringen: Alla
barn som behöver ska få rätt stöd
Alla barn och ungdomar i Sverige har rätt att känna sig trygga, utvecklas och
få en bra utbildning. Drömmar ska få leva. Självkänslan ska ges utrymme att
växa. När en ung människa utsätts för mobbning i eller utanför skolan trycks
barnets möjligheter tillbaka. Det kan vi aldrig acceptera.

En majoritet av unga i Sverige tycker det är roligt att gå till skolan. Nio av tio
elever anser att lärare och elever möter varandra med respekt och det görs
ett fantastiskt jobb för att motverka mobbning på många skolor. Men det är
inte tillräckligt. För samtidigt finns det unga som är med om saker ingen ska
behöva uppleva. Det finns unga som inte tillåts vara den man är eller vill
vara.

Barnombudsmannen har i sina rapporter kunnat visa på exempel på utsatta
barn som inte vet hur de kan få hjälp och barn som saknar närvarande vuxna
att vända sig till. Här behövs såväl lokala insatser som ökade kunskaper om
barn- och elevombudets arbete.

Vuxenvärlden måste på bred front agera mot alla former av mobbning och
därför tar regeringen ett samlat grepp i arbetet mot mobbning.

Tidiga insatser är avgörande för elevens fortsatta skolgång. Genom statliga
investeringar kan fler anställas i förskolan och grundskolans tidiga år. Det ger
mer tid för varje barn. Elevhälsan, som ofta är motorn i skolornas arbete för
en trygg arbetsmiljö, stärks. Nationella skolutvecklingsprogram tas fram som
bland annat ska ge stöd i skolornas arbete med värdegrundsfrågor som
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trygghet, jämställdhet och normkritik. Regeringen stärker också insatserna
inom psykiatri och psykisk hälsa för barn och unga vuxna genom att satsa på
ungdomsmottagningar och fler tidiga insatser.

Vi vet att flickor och unga hbtq-personer upplever särskilt stor utsatthet i
skolan. Regeringen har därför gett i uppdrag till Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor att ta fram ett stödmaterial för dem som arbetar på
högstadiet eller gymnasiet för att skapa bättre skolmiljöer för unga hbtq-
personer. Skolverket ska också utvärdera effekterna av programmet
"Mentors in Violence Prevention" som ska förebygga våld mot flickor.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer få stöd för ett nytt projekt
för kunskapsspridning av jämställdhetsarbete mellan kommuner.

Rasism föder intolerans och hat. Vi behöver möta fördomar med ökad
kunskap. Forum för levande historia har, tillsammans med Skolverket, fått i
uppdrag att genomföra en stor utbildningsinsats för elever i grund- och
gymnasieskolan om olika former av rasism och intolerans förr och nu. För att
fler ska våga och vilja anmäla hatbrott så de kan utredas och beivras kommer
Polismyndigheten på nationell nivå att inrätta ett samrådsforum där
företrädare som når människor som oftare utsätts för hatbrott kan träffa
företrädare för myndigheterna inom rättsväsendet.

Vi vet också att unga kränks på nätet. Statens medieråd har fått i uppdrag av
regeringen att genomföra Europarådets kampanj "No Hate Speech
Movement" i Sverige. Syftet är att höja kunskapen om främlingsfientlighet,
sexism och liknande former av intolerans, samt främja mänskliga rättigheter,
demokrati och jämställdhet på internet. It-brott är ett område där
Polismyndigheten nu vidtar åtgärder för att öka sin förmåga. Ett nationellt it-
brottscentrum ska skapa förutsättningar för en ökad enhetlighet när det gäller
utredning och lagföring av it-relaterade brott.

Alla barn som behöver ska få rätt stöd. Varje ung människa har rätt att
utvecklas till den man vill vara.

Gustav Fridolin

Alice Bah Kuhnke

Aida Hadzialic

Gabriel Wikström

Anders Ygeman





Debattartikel från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen föreslår årliga
lönekartläggningar
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

Replik på debattartikel, Sydsvenskan, 4 november 2015
Regeringen måste bidra till jämställda löner. Vi kommer
därför att lägga förslag på årliga lönekartläggningar,
skriver statsråden Åsa Regnér och Alice Bah Kuhnke.
Som ministrar i världens första feministiska regering är det en självklarhet för
oss att bidra till jämställda löner.

Ett viktigt verktyg i arbetet med att motarbeta löneskillnader är
lönekartläggningar. Det är närmast självklart att man måste tydliggöra
löneskillnaderna för att kunna göra något åt dem.

I regeringsförklaringen har vi varit väldigt tydliga med att jämställdhet på
arbetsmarknaden inte bara är ord och principer, utan också kräver handling
från bland annat politiken. Regeringen kommer därför under våren 2016 att
återkomma till riksdagen med en proposition om förbättrade
lönekartläggningar. Förslaget kommer att innebära att lönekartläggningar ska
göras varje år.

Det går inte att få ett jämställt arbetsliv utan jämställda löner. Det arbetet
kräver praktiska verktyg för arbetsgivare som sätter löner i förhandlingar
med de fackliga organisationerna. Lönekartläggningar är ett centralt verktyg
i det arbetet.

Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S)

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)
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Debattartikel från Kulturdepartementet

”Möt alla angrepp på det fria ordet”
Publicerad 02 november 2015 Uppdaterad 02 november 2015

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke och Irina Bokova,
Svenska Dagbladet, 31 oktober 2015 När ett brott mot
en journalist sker blir vi alla lidande. Vi måste reagera
varje gång journalister dödas och kräva rättvisa.
Unesco har mandat att försvara pressfriheten och gör
därför offentliga uttalanden varje gång en journalist
dödas i sitt arbete, skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och
Irina Bokova, Unesco.
Den 2 november 2013 dödades Ghislaine Dupont och Claude Verlon av en
grupp våldsverkare i Mali. I augusti 2014 dödades James Foley av
våldsamma extremister i Syrien. I september 2014 dödades Steven Sotloff.

Listan är väldigt lång – och i den ingår också den svenska journalisten Nils
Horner som sköts till döds på öppen gata i Kabul den 11 mars 2014.

Brutalt, omänskligt, meningslöst. Det är ord som man kan använda för att
försöka beskriva dessa dåd som inträffar nästan varje vecka.

Tillsammans med många andra fall är dessa händelser än mer allvarliga då
mördare inte ställs inför rätta – straffrihet för dem som dödar journalister har
blivit alltför vanligt.

En av tolv – så ser siffran ut i förhållandet mellan antalet lösta fall och
antalet olösta fall av dödade journalister, enligt information som Unesco
sammanställt. Från början av 2006 till början av detta år löstes totalt sett
endast 55 fall av fler än 680.

Situationen är värst i konfliktområden där våldsbejakande extremister
genomfört fruktansvärda handlingar mot journalister för att attackera tanke-
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och yttrandefriheten. IS/ISIL:s halshuggningar av journalister är en av de
mest aktuella utmaningar världen står inför inom detta område.

Enbart under 2015 har 70 journalister i världen dödats när de utfört sitt
arbete. Detta kan inte fortgå, vi måste få ett slut på straffriheten! För det
krävs mer information och forskning, och det uppmärksammas i Unescos
rapport ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development: ‐
Special Digital Focus 2015” som lanseras i Paris på måndag.

För det första måste vi göra motstånd mot våldsbejakande extremism och
mot det hat som göder våld mot journalister, mot yttrandefrihet och
informationsfrihet. Inte ens i de svåraste situationerna kan straffrihet vara ett
normaltillstånd och vi måste kräva att förövarna ställs inför rätta. För att stå
emot hatet behöver vi också skapa nya berättelser om våra gemensamma
mänskliga rättigheter – berättelser som särskilt kan nå unga människor.

För det andra måste vi stödja regeringar i att öka rättssystemets möjligheter
genom lagstiftning, förordningar och ökad kunskap. Det är faktiskt så att
hälften av alla dödade journalister dör i fredstid – ofta rör det sig om lokala
journalister som har rapporterat om maktövergrepp och korruption. Varje
gång en förövare går ostraffad stärker det andra potentiella gärningsmän.
Detta leder i sin tur till en nedåtgående spiral av våld som förgiftar hela
samhället och undergräver respekten för mänskliga rättigheter, värdighet och
försvagar rättsstaten.

För det tredje måste alla intressenter arbeta tillsammans för att stärka
säkerhetsarbetet. Det måste ske både under konflikter och i fredstid,
exempelvis genom att inkludera det i journalistutbildningar och löpande
arbeta med frågan från alla perspektiv.

Sist, men inte minst måste vi reagera varje gång journalister dödas och kräva
rättvisa. Unesco är det enda FN-organ som har i sitt mandat att försvara
pressfriheten och gör därför offentliga uttalanden varje gång en journalist
dödas i sitt arbete.

Varje gång vädjar Unesco till myndigheter att genomföra snabba och
omsorgsfulla undersökningar och kommer så fortsätta att göra.

För att stödja ett brett arbete inom området har Unesco varit med och tagit
fram en FN-plan för journalistsäkerhet och mot straffrihet (the UN Plan of
Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity). Planen är den
första systematiska mekanismen för FN-organ, regeringar, civilsamhälle,



forskningsvärlden och medierna. Varje del har en viktig roll att spela i
arbetet för säkerhet. Den planen förankras nu även på nationellt plan.
Globalt konkretiseras FN-planen genom program för att skapa ett brett stöd
för frågan. Forskning och utbildning i Nepal, Sydsudan, Tunisien, Pakistan,
Somalia och Mexiko initieras. Även i Sverige görs insatser för att stärka
samarbetet mellan olika medieaktörer för ökad säkerhet mot hot och brott
mot journalister.

Under de tre senaste åren har åtta olika resolutioner om detta ämne antagits
av Unesco, FN:s generalförsamling, MR-rådet, Europarådet och FN:s
säkerhetsråd.

Vi måste fortsätta och vi måste intensifiera vårt arbete kopplat till dessa
överenskommelser. Regeringar måste skapa bättre lagar och hitta metoder
för att öka efterlevnaden av bland annat resolutionerna. Mediehus behöver
fortsätta bedriva ett effektivt säkerhetsarbete. Vi måste alla stå emot
hatpropagandan som sprids, den fungerar som bränsle för våldet.

Den 2 november är den internationella dagen mot brott mot journalister och
den kan tjäna som inspiration för oss alla att aktivt ta ställning mot
straffriheten.

När ett brott mot en journalist sker blir vi alla lidande. Vi måste höja våra
röster tillsammans och sända ett tydligt budskap: Våldsattacker mot det fria
ordet tolereras ej.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)

Irina Bokova, generaldirektör, Unesco



Debattartikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke: Mer pengar
och mer inflytande för fler i svensk
film
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Debattartikel av Alice Bah Kuhnke. Dagens Nyheter
Kultur, 8 oktober 2015.
Film berör oss som människor på djupet. Och därför berör också
filmpolitiken. Den svenska filmbranschen befinner sig i ett utsatt läge där
verkligheten kräver handling.

Det vi nu gör är att gjuta en ny bottenplatta för den svenska filmen. Med en
stabil grund kan vi bygga upp ett nytt hus för den svenska filmbranschen. Ett
hus som bebos av ännu fler röster, erfarenheter och kreativitet. Ett hus där
den smala filmen samsas med den breda. Ett hus där alla delar av
filmbranschen känner sig representerad. Kort sagt, ett hus som står pall även
när det blåser.

Den svenska filmbranschen har ställt sig bakom behovet av nytänkande. 70
procent av de remissinstanser som kommenterat förslaget ställer sig bakom
att staten lämnar avtalsmodellen, endast 22 procent vill behålla det tidigare
systemet. Men förändring skapar oro, det är omöjligt att komma ifrån. Jag tar
oron på största allvar. Därför träffar jag i dag de aktörer i filmbranschen som
i förra veckan skrev ett bekymrat brev till mig om den kommande
filmpolitiken.

Dagens möte är en del av den period av många samtal och överväganden
som utgör processen som kommer leda fram till de mer detaljerade förslagen
i filmpolitiken, något som kommer att vara färdigt under det första kvartalet
nästa år.
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I arbetet med en ny filmpolitik har regeringen två centrala utgångspunkter:

1) Fler aktörer ska kunna påverka. Ett av filmavtalets stora problem har varit
bristen på delaktighet. Till slut satt bara ett fåtal parter kvar vid
förhandlingsbordet. Regissörer, manusförfattare, dramatiker och
skådespelare har i bästa fall fått kika in genom ett fönster när några få
aktörer, vissa med väldigt dominerande position på marknaden, har
detaljstyrt villkoren för stöd.

Det närmaste halvåret kommer vi att vidareutveckla politiken för hur stödet
till svensk film ska organiseras. Många tankar finns beskrivna i
departementsskrivelsen och ännu fler i remissvaren. Ett exempel är
regionernas inflytande och roll som vi i dialog med dem kommer att fortsätta
utveckla.

2) Det ska bli mer pengar till den svenska filmbranschen. När filmavtalet
upphör att gälla efter 2016 får svensk film sammanlagt 435 miljoner kronor
per år från staten. Detta ska jämföras med 424 miljoner kronor som
filmavtalet har fördelat under 2014.

Av filmavtalets 424 miljoner kronor kom dessutom 54 miljoner kronor från
SVT och TV4. Efter år 2016 kommer dessa aktörers satsningar på svensk
filmproduktion i stället att hamna ovanpå statens filmstöd. Det är alltså först
när SVT:s och TV4:s satsningar utkristalliserats som det står klart exakt hur
mycket mer pengar den nya filmpolitiken innebär för den svenska
filmbranschen.

Av den totala summan på 435 miljoner kronor har regeringen hittills enbart
specificerat att 25 miljoner kronor ska gå till att stötta och utveckla biografer
utanför de stora städerna. Hur de resterande 410 miljonerna ska fördelas har
vi ännu inte slagit fast utan överväger och samråder om detta i processen att
ta fram en ny filmpolitik. År 2014 fördelades 327 miljoner kronor i
produktionsstöd. Klart är att det finns utrymme för att avsätta minst lika
mycket medel för stöd till filmproduktion inom ramen för den nya politiken.

När dammet väl har lagt sig så är jag övertygad om att de allra flesta kommer
att vara överens om att det var nu vi tillsammans lade grunden för att svensk
film ska kunna fortsätta att vara världsledande.

Alice Bah Kuhnke 
Kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Sverige ska bli global hbtq-förebild
Publicerad 27 juli 2015 Uppdaterad 27 juli 2015

Expressen, 27 juli 2015 Vi tillsätter en särskild
arbetsgrupp för att stärka arbetet för hbtq-personers
rättigheter i världen. Dessutom satsar vi på en
kompetenshöjning på utrikesdepartementet inklusive
ambassaderna, skriver Alice Bah Kuhnke och Isabella
Lövin.
I dag inleds Stockholm Pride - en symbol för kampen och modet att stå upp
för den du är.

I år utmanar arrangörerna oss att våga, orka och välja att göra slut med
begränsande normer.

Som kultur- och demokratiminister och biståndsminister, utlovar vi att
utnyttja alla våra krafter för att göra just detta i Sverige och internationellt.

Under mandatperioden ska vi åstadkomma konkreta förändringar som banar
väg för lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck.

Vi ser med oro på rasismen och liknande former av fientlighet, som
homofobi och transfobi, som skapar osämja och skillnad mellan människor i
vårt land och runtom i världen.

Regeringen vill se ett Sverige som håller ihop. Ett Sverige som kännetecknas
av människors lika värde, självförtroende, solidaritet och en tro på att
framtiden går att förändra. Detta gäller inte minst politiken för hbtq-
personers rättigheter.

Historiska segrar, som banats väg av ett starkt och självständigt civilsamhälle
och en politisk pragmatism över partigränser, ska försvaras och nya ska
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läggas till vår lista när vi summerar den rödgröna samarbetsregeringens första
mandatperiod.

Med vår politik vill vi se till att Sverige är en förebild som tar på sig
ledartröjan globalt.

I Sverige inväntar vi flera viktiga utredningar på hbtq-området:
Transpersoners straffrättsliga skydd ska ses över. En pågående utredning ser
över frågor som rör ofrivillig barnlöshet där många aktuella hbtq-politiska
frågor berörs. När dessa utredningar har presenterats ser vi fram emot att
göra politik av dem.

Insatser för att motverka hatbrott är högt prioriterade och som svar på ett
uppdrag från regeringen vidtar polismyndigheten nu en ambitionshöjning,
bland annat genom särskilda hatbrottsgrupper i de tre storstadsregionerna.
Satsningen inkluderar även ett mer utvecklat brottsförebyggande arbete och
åtgärder för att stärka förmågan att säkra bevisning avseende IT-relaterade
brott.

Vi kommer som aviserat i regeringsförklaringen se över föräldraförsäkringen
för att underlätta för de familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer.
Regeringen agerar alltså redan under mandatperioden med ett målinriktat
arbete.

Vi kommer också under mandatperioden se över möjligheterna att
modernisera reglerna om föräldraskap och faderskap. Regeringen kommer
tillsätta en utredning om detta under året.

Blickar vi utanför landets gränser, får vi inte heller glömma alla dem för
vilka en Pride-festival skulle vara helt otänkbar eller förenad med stor fara.
För samtidigt som vi ser framsteg runtom i världen är sexuella handlingar
mellan två personer av samma kön fortfarande straffbart i minst 76 länder,
vilket innebär att miljontals människor riskerar att fängslas.

Våld mot transpersoner är globalt sett fortfarande ett utbrett faktum. Vi ser
också hur klimatet hårdnar och utrymmet för det civila samhället minskar i
världen på grund av repressiva lagstiftningar.

Detta drabbar inte minst hbtq-aktivister som redan innan hängdes ut i
medier, smutskastades och misshandlades. För att motverka denna trend
arbetar vi brett med stöd till organisationer och skydd av individer liksom
med politisk dialog.



Men situationen fordrar nytänkande. Biståndet till hbtq-personer kräver stor
försiktighet så att människors säkerhet inte förvärras eller bidrar till ett
bakslag.

Därför vässar vi nu arbetet och satsar på en genomgripande
kompetenshöjning på utrikesdepartementet inklusive ambassaderna, i detta
arbete kommer RFSL att involveras.

Vi ska ta fram ett nytt ramverk för biståndets inriktning och en skrivelse för
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i utrikespolitiken
som båda ska lämnas till riksdagen 2016. Inom ramen för detta arbete ska vi
under hösten bjuda in organisationer och andra relevanta aktörer för att se
hur Sverige bäst bidrar till att göra slut med begränsande normer och hur vi
bäst stärker hbtq-personers möjlighet att leva ett liv i frihet.

Detta är några av de initiativ regeringen planerar. Mer återstår. Okunskap,
ifrågasättanden, diskriminering och våld drabbar fortfarande hbtq-personer, i
Sverige och i resten av världen. Det är oacceptabelt. Regeringen vill därför
fortsätta arbetet med en glädjande bred enighet i Sveriges riksdag, för att
förbättra rättigheter och möjligheter för hbtq-personer.

Alice Bah Kuhnke, (MP) kultur- och demokratiminister
Isabella Lövin, (MP) biståndsminister



Debattartikel från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

”Ny institution ska skydda de
mänskliga rättigheterna”
Publicerad 06 juli 2015 Uppdaterad 06 juli 2015

DN Debatt, 4 juli 2015 Förslag från regeringen. Att
Sverige återkommande har fällts i Europadomstolen för
mänskliga rättigheter är allvarligt. Regeringen föreslår
nu en ny, oberoende institution som ska granska hur de
mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige, skriver
utrikesminister Margot Wallström och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.
FN:s konvention om mänskliga rättigheter är den mest betydelsefulla
internationella överenskommelse vi har enats om i världen. Konventionens
tyngd består emellertid inte i de vackra orden och principerna den bygger på,
utan hur den påverkar vardagen för människor runt om i världen.

Mänskliga rättigheter är den förtrycktes skydd mot övergrepp, tortyr och
ofrihet. Samtidigt är de också en kompass för arbetet med de positiva
rättigheter som gäller alla människor såsom exempelvis hälsa, yttrandefrihet,
rättssäkerhet och utbildning.

Sverige har mycket att vara stolt över när det gäller respekt för individuella
fri- och rättigheter. Vi har en stark lagstiftning och fristående myndigheter
som ska se till att rättigheterna blir verklighet. I vårt land har varje människa
rätt att uttrycka sig fritt, att demonstrera och utöva sin religion, för att nämna
några exempel. Sverige var också det första landet i världen att förbjuda
barnaga. I internationella jämförelser framhålls ofta Sverige som ett
föregångsland, inte minst inom jämställdhetsområdet.

Samtidigt saknas det inte utmaningar, även i Sverige. Vi ser hur utsatta
grupper behandlas illa och hur polariseringen ökar mellan människor i vårt
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land. Vi behöver stärka arbetet mot diskriminering och utanförskap. Att
Sverige återkommande har fällts i Europadomstolen för mänskliga rättigheter
manar till eftertanke. Vi behöver ett än tydligare rättighetsperspektiv som
sätter människan i centrum.

För att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna så föreslår därför
regeringen att en oberoende MR-institution ska inrättas i Sverige i enlighet
med Parisprinciperna.

Regeringens utgångspunkt är att institutionen ska ges ett brett mandat att
främja och skydda de mänskliga rättigheterna i Sverige. Med detta avses
bland annat att följa hur dessa respekteras, att informera och vidta andra
åtgärder för att bidra till en ökad medvetenhet om de mänskliga
rättigheterna.

Genom denna förändring ansluter sig Sverige till de mer än 70 länder som i
dag har MR-institutioner i enlighet med Parisprinciperna, varav 17 finns
inom EU. I de nordiska länderna finns det sådana institutioner i Danmark,
Norge och Finland. Nu tar Sverige äntligen detta viktiga och historiska steg.

Vi kan i dag avisera att regeringen kommer att föreslå för riksdagen att den
nya institutionen för mänskliga rättigheter ska ligga under någon av
riksdagens egna myndigheter, detta för att garantera dess oberoende i
enlighet med Parisprinciperna. Regeringen har därför inlett samtal med
konstitutionsutskottet om hur frågan bör hanteras vidare.

Förslaget om en oberoende MR-institution bedöms ha ett brett
parlamentariskt stöd. Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter är av
blocköverskridande intresse och vi ser nu fram emot konstruktiva samtal
med riksdagen.

Enligt Parisprinciperna bör en nationell MR-institution arbeta med att främja
och skydda de mänskliga rättigheterna. En viktig del av ett sådant arbete är
en funktion med samlad kunskap och överblick över vad
konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter mer konkret innebär för
offentlig verksamhet.

Till de skyddande uppgifterna hör att granska hur väl Sverige efterföljer de
konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige anslutit sig till. Det
innebär att uppdraget kommer omfatta bland annat FN:s barnkonvention,
kvinnodiskrimineringskonventionen och konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Vidare bör en nationell MR-institution



offentligt uppmärksamma regeringen och riksdagen på situationer där de
mänskliga rättigheterna kränks samt utarbeta yttranden om hur lagar eller
lagförslag stämmer överens med de mänskliga rättigheterna.

Bland de främjande uppgifter som omfattas av Parisprinciperna ingår att
arbeta för en stärkt medvetenhet om de mänskliga rättigheterna bland
allmänheten och inom offentlig sektor.

En nationell MR-institution bör även samarbeta med organ inom FN-
systemet, regionala organ samt nationella MR-institutioner i andra länder.
Genom att upprätta en MR-institution kommer Sverige också att finnas
representerat i de internationella nätverk mellan liknande institutioner som
finns idag, vilket kommer att ge värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

FN-systemets trovärdighet bygger på dess möjligheter att få
medlemsländerna att implementera mänskliga rättigheter i praktiken. Därför
granskas varje medlemsland av FN:s råd för mänskliga rättigheter inom
ramen för den allmänna ländergranskningen, Universal Periodic Review
(UPR). Därefter får länderna rekommendationer om hur eventuella brister
kan åtgärdas.

En återkommande rekommendation till Sverige har varit att inrätta en
oberoende nationell institution för mänskliga rättigheter i enlighet med de så
kallade Parisprinciperna som sedan 1991 anger riktlinjer för hur en sådan ska
organiseras.

I mitten av juni svarade den svenska regeringen på de rekommendationer
som ställts. Regeringen accepterar samtliga dessa rekommendationer med
följande motivering:

”Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 aviserat att den avser
återkomma till riksdagen med en strategi för ett systematiskt arbete med
mänskliga rättigheter i Sverige.

En viktig del av den kommande strategin är att redogöra för hur en
självständig granskning av efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Sverige
kan organiseras. Strategin kommer därför att inkludera förslag om att inrätta
en oberoende nationell institution med uppgift att skydda och främja de
mänskliga rättigheterna i enlighet med Parisprinciperna.”

Frågan om en nationell MR-institution har engagerat stora delar av det
svenska civila samhället som varje dag arbetar för att upprätthålla och stärka



de mänskliga rättigheterna, särskilt för marginaliserade och utsatta
människor. Deras arbete är något som vi ska vara stolta över och deras
synpunkter är viktigt för regeringens arbete. Under många års tid har en bred
samling av dessa organisationer uppmärksammat behovet av en MR-
institution som ett verktyg för att kunna se om Sverige lever upp till sina
internationella åtaganden.

Såväl i regeringsförklaringen som i utrikesdeklarationen har regeringen slagit
fast att värnandet av de mänskliga rättigheterna är en hörnsten i svensk
utrikespolitik. Genom att stärka skyddet för de mänskliga rättigheterna på
hemmaplan förstärks också Sveriges röst i världen. Det gäller inte minst vårt
internationella arbete för att få fler länder att värna mänskliga rättigheter,
bland annat genom att införa egna oberoende MR-institutioner i enlighet
med Parisprinciperna.

Sverige ska vara en pålitlig röst för mänskliga rättigheter i världen. I och med
detta historiska besked visar regeringen att arbetet för mänskliga rättigheter
inte bara är en global fråga, det är i allra högsta grad en nationell fråga.

 

Margot Wallström, utrikesminister
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Bra kulturpolitik är bra miljöpolitik
Publicerad 02 juli 2015 Uppdaterad 02 juli 2015

Expressen Debatt, 2 juli 2015 I ett fritt, grönt och
hållbart samhälle kommer vi att behöva förändra våra
konsumtionsmönster. Vi kan överkonsumera jordens
resurser, men att överkonsumera kultur är omöjligt,
skriver Gustav Fridolin och Alice Bah Kuhnke.
Aldrig tidigare har så många människor gjort så mycket för att lämna efter en
jord i ett gott skick till våra barn. Det behövs inga fler larmrapporter, alla vet
att vårt klimat är på väg att förändras och vilka konsekvenser det kan föra
med sig.

Det är för att möta denna oro som människor väljer att ta tåget, sätta sig på
cykeln eller handla ekovaran. Antalet tågresenärer, andelen såld ekologisk
mat, mängden cyklade mil, hur man än mäter personligt miljöengagemang så
slår måttstocken i taket.

Samtidigt är debatten om miljöpolitiken lika torftig som alltid. Den mest
blygsamma justering av koldioxidskatten väcker lika höga brösttoner som
alltid.

Hos vanliga medborgare låter det däremot annorlunda. Människor är kloka.
Man vet att världen förändras, att det inte finns obegränsat med olja och att
vi inte kan bränna allt vi kan plocka upp utan att förstöra förutsättningarna
för ett gott liv i framtiden.

På landsbygden där man är mest beroende av bilen är man också allra mest
medveten om att vi måste börja tillverka nya, klimatsmarta bränslen. Det är
inte på Stureplan som biogasen kommer att tillverkas, det är långt därifrån.
Då ger omställningen jobb, utveckling och framtidstro även på lång sikt.

Politiskt ledarskap får inte rygga för det svåra, det handlar om att säga som
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det är och att förklara vad som behövs. Världen förändras och vi måste
förändras för att kunna fortsätta att leva gott på den här planeten.

I en framtid inte alltför avlägsen från i dag kommer våra bilar köra på andra
bränslen. Vi kommer använda digitala lösningar för att undvika onödiga
resor. Det vi köper kommer behöva hålla längre och när nytt tillverkas
kommer det vara av sådant som återvunnits. Människor är medvetna om
detta och man förväntar sig en politik i tid för att vi ska klara omställningen.

En del av detta är sådant vi kallar kulturpolitik. Alla stora
samhällsförändringar börjat i kulturen. Kultur finns inte för att tjäna politiska
mål och all kultur är inte och ska inte vara samhällsförändrande. Men vi
behöver kultur för att utmanas, tänja tanken, få oss att föreställa en värld
som ännu inte finns.

Konst och kultur som inte är fri är meningslös. Kulturen ska därför inte
styras eller syfta till att tjäna något annat syfte. Men konsten är samtidigt en
förutsättning för samhällsutveckling. Ett samhälle där fri konst gör att
perspektiv bryts, att "sanningar" ifrågasätts och normer skakas om, är ett
samhälle som mäktar med förändring och utveckling. Motsatsen, ett samhälle
utan fria konstnärliga uttryck, är ett samhälle som stagnerar.

All samhällsförändring kräver bildning, ifrågasättande och nytänkande. När
politiken inte ger utrymme för det, kommer kulturen att göra det. Allt det vi
gör i kulturpolitiken, som satsningar på kultur i skolan, bättre tillgång till
kommunala kulturskolan, egenmakt och skapande i miljonprogrammens
förorter och nationell bibliotekspolitik, handlar om detta: Fler ska få tillgång
till mer kultur. Kulturpolitiken ska erbjuda arenor, öppna upp ytor för
skapande, ge människor möjlighet till personlig utveckling.

Bra kulturpolitik är bra miljöpolitik och bra miljöpolitik är bra kulturpolitik. I
ett fritt, grönt och hållbart samhälle kommer vi att behöva förändra våra
konsumtionsmönster, vi behöver gynna tjänster, upplevelser, kultur och
annat som har låg klimatpåverkan.

Vi människor kan väldigt enkelt överkonsumera jordens resurser. Att
överkonsumera musik eller teater är däremot omöjligt.

Därför är mer kultur till fler inte bara ett mål i sig, det är också en grund för
ett ekologiskt hållbart samhälle.

Gustav Fridolin, språkrör MP



Alice Bah Kuhnke, kultur och demokratiminister, MP



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Regeringen stoppar övergången
till DAB-radio”
Publicerad 24 juni 2015 Uppdaterad 24 juni 2015

Svenska Dagbladet Debatt, 23 juni 2015 Mot bakgrund
av svaren från remissinstanserna är regeringens
slutsats att för närvarande inte gå vidare med en
övergång till DAB +. En sådan övergång är förenad
med alltför stora oklarheter, skriver kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
DEBATT | DIGITALRADIO

Varje dag lyssnar 5,7 miljoner människor i vårt land på radio. Oavsett om vi
lyssnar vid frukostbordet, på bussen eller i trädgården så är radion en naturlig
del av vår vardag. De svenska radioutsändningarna har en enorm
genomslagskraft och är på många sätt unika i ett internationellt perspektiv.
Radion fyller helt enkelt en central roll i vårt medielandskap och därmed
också för vår yttrande- och informationsfrihet.

Frågan om vilken teknik som ska användas för att sända ut radio har
debatterats länge i såväl Sverige som i vår omvärld. De flesta är eniga om att
marknätet kommer att vara en central distributionsform för radion under
mycket lång tid framöver och att marknätet har en rad fördelar, även om
andra distributionsformer såsom radio via webben och mobilnät också växer
fram. Men behöver marknätet, som fortfarande är analogt, digitaliseras?
Frågan har varit föremål för debatt och utredning under ett antal år, med
fokus på DAB+-tekniken.

Den förra regeringen tillsatte sommaren 2013 en branschsamordnare som
skulle ta fram ett förslag till plan för övergång från analog till digital
marksänd radio. Uppdraget gällde inte om, utan hur en digitalisering skulle
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genomföras, en utgångspunkt som gavs var att FM-sändningarna skulle
släckas 2022.

I december förra året tog regeringen emot utredningens betänkande. Enligt
den plan som där föreslås ska digitaliseringen påbörjas 2016 och Sveriges
Radios och de kommersiella radioföretagens FM-sändningar släckas 2022
eller senast 2024.

I praktiken innebär en släckning av FM-nätet i enlighet med utredarens
förslag att tio miljoner radioapparater blir obrukbara och att nya behöver
köpas in av konsumenterna. För att en så omfattande omvandling av
tekniken för radioutsändningar ska genomföras krävs det givetvis starka skäl,
understödda av ett brett beredningsunderlag. Våra remissinstanser,
myndigheter, företag och organisationer har därför fyllt en viktig roll.

Remissutfallet är delat: dels de som tillstyrker en digitalisering enligt planen,
dels de som är starkt kritiska mot en digitalisering över huvud taget. Flera av
dem som förordar eller inte motsätter sig en digitalisering framför dock
reservationer av olika slag.

Bland fördelarna nämns flera potentiella utvecklingsmöjligheter i att helt
lämna FM-radion och övergå till DAB+. Det skulle bland annat skapa
utrymme för att bredda radioutbudet med fler program och nya tjänster samt
bidra till att förbättra konkurrensen mellan de aktörer som kommer att finnas
i systemet.

Dessa fördelar till trots så har remissinstanserna lyft flera viktiga nackdelar
och oklarheter kring en digitalisering.

En av de mest allvarliga invändningarna gäller hur en övergång skulle
påverka totalförsvaret och Sveriges katastrofberedskap, inte minst
möjligheten att vid en kritisk samhällsfarlig händelse kommunicera så
kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Försvarsmakten,
Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap lyfter fram just risken för att en övergång påverkar såväl
VMA som andra delar av totalförsvaret på ett negativt och kostsamt sätt.
Täckningsgraden är ett annat problem som lyfts fram av flera
remissinstanser. Även i det mest utbyggda scenariot är det osäkert om
digitalradion når hela Sverige. Transportstyrelsen pekar på oklarheter när
det gäller digitalradions täckning av ytterskärgårdar, en del stora
fjällsjöar och till sjöss utanför kusterna, något som kan påverka bland
annat sjöfarten negativt då den är beroende av VMA och



väderleksrapporter.
I likhet med Sveriges Radio välkomnar den kommersiella radiobranschen
tydligt en övergång till digitalradio. I remissvaren från MTG och SBS
Discovery Radio framkommer emellertid helt olika åsikter om hur de
nuvarande tillstånden för analog kommersiell radio ska hanteras fram till
släckningen av FM-nätet. I utredningens direktiv från den förra
regeringen var det tydligt att en förutsättning för att kunna gå vidare med
att lämna den analoga radion var att den kommersiella branschens
företrädare var eniga, ett krav som nu alltså inte är uppfyllt.
En central förutsättning för en framgångsrik övergång till digitalradio är
att det finns en efterfrågan hos allmänheten. Exempelvis Post- och
telestyrelsen lyfter fram att det är oklart om det finns en
konsumentdriven efterfrågan, något som också Riksrevisionen berör i sin
nyligen publicerade granskning. Utan en stark efterfrågan riskerar
fördelarna att gå om intet när investeringen väl är genomförd.

Remissutfallet är inte entydigt. Olika aktörer gör skilda bedömningar av vissa
avgörande tekniska aspekter. För regeringens bedömning har det dock varit
viktigt att det finns ett tydligt och brett stöd bland remissinstanserna för att
fatta ett beslut om förutsättningarna för en av våra viktigaste mediekanaler.
Ett sådant brett och tydligt stöd saknas.

Mot bakgrund av remissutfallet är regeringens slutsats därför att för
närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+. En sådan övergång är
förenad med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i
svensk krisberedskap. Regeringens uppfattning är också att vår nuvarande
radiolösning, det vill säga FM-nätet kompletterat med webbradio, inte heller
är behäftad med sådana brister att en övergång är motiverad.

Som med många politiska beslut, särskilt inom områden där tekniken är
under ständig utveckling, kan det finnas anledning att senare ompröva frågan
om digitalisering av marknätet för radiosändningar. Regeringen kommer att
följa utvecklingen i bland annat Norge. Där kommer, bland annat på grund
av ett större upprustningsbehov än Sverige av FM-nätet, i januari 2017 FM-
nätet att börja släckas ned till förmån för DAB+-sändningar. Inte minst
kommer regeringen att beakta hur Norge hanterar försvars- och
säkerhetsaspekterna av övergången.

Framtiden för radion är av central betydelse för hela vårt samhälle. Därför
har vi fört en dialog om DAB+ med riksdagens kulturutskott. Regeringen
kommer nu att följa utvecklingen för framtidens radiolyssnande noga och
även fortsättningsvis vara noga med att ha en bred parlamentarisk förankring



av mediepolitiken.

Alice Bah Kuhnke

kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Alla har rätt att leva utan hot eller
hat
Publicerad 15 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Aftonbladet Debatt 15 maj 2015 Alice Bah Kuhnke
(MP): Så stärker vi arbetet för hbtq-personers
rättigheter.
I dag, den 17 maj, är det är den internationella dagen mot homofobi och
transfobi (IDAHOT). Den syftar till att göra oss alla uppmärksamma på
begränsande normer och våld och hatbrott som utövas mot hbtq-personer
(homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). Dagen är ett
landmärke sedan världshälsoorganisationen WHO så sent som den 17 maj
1990 tog bort homosexualitet från sin lista över psykiska störningar.

För ett par dagar sedan kom jag hem från Budva i Montenegro där en
europeisk konferens på temat pågått. Dagar fyllda med seminarium, samtal
och fakta om hur livet är för människor som skiljer sig från normen. Dagar
fyllda av inspirerande förändringsarbete, som det i Malta, där en historisk lag
för transpersoners rättigheter nyligen antogs. Men också dagar av sorg över
att andra länder i Europa, som Ryssland, tagit steg tillbaka från mänskliga
rättigheter och från kärlek och respekt, för att istället genom så kallade
propagandalagar öppna dörren för offentliga uttryck för hat.

I Sverige har utvecklingen gått i rätt riktning. Det visar den årliga
kartläggning som ILGA Europa nyligen presenterade. Arbetet för hbtq-
personers lika rättigheter har stärkts och vårt internationella engagemang för
dessa personers mänskliga rättigheter har bidragit till att lyfta Sveriges
position i ILGA:s årliga kartläggning. Men mycket återstår även i hos oss.

Rapporter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och
Folkhälsoinstitutet visar att många hbtq-personer fortfarande utsätts för våld,
kränkningar och diskriminering i sin vardag, samtidigt är anmälningarna få.
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Unga hbtq-personer känner sig tvingade att dölja vem de är, av rädsla för
omgivningens reaktioner. Alltför många hbtq-personer lever ett liv i
ensamhet och med sämre psykisk och fysisk hälsa än andra. Så ska inte vårt
samhälle se ut.

Sverige ska vara ett land där mänskliga rättigheter respekteras och där du
inte diskrimineras eller utsätts för hat, hot och våld bara för att du är den du
är eller för det sätt du har valt att leva ditt liv.

Sveriges regering är en feministisk regering och med det följer ett stort
ansvar. Att arbeta mot den könsmaktsordning som odlar förtryck av allt det
som avviker från den heterosexuelle mannen som norm är en central uppgift
för oss.

Politiken måste bekämpa hämmande könsroller och strukturer. Vi måste
också i vårt arbete för hbtq-personers rättigheter se att olika normer hänger
ihop, vilket kan förstärka den utsatthet som människor som avviker från
olika normer upplever.

Regeringen har genomfört flera åtgärder som syftar till att främja lika
rättigheter och möjligheter, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck. Dessa åtgärder har syftat till att säkerställa långsiktigheten i
arbetet med hbtq-personers rättigheter.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har nu, i sina styrande
instruktioner för vad myndigheterna ska göra, fått ett samlat och långsiktigt
ansvar för att inom sina verksamhetsområden främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
Regeringen har också säkerställt att myndigheterna fått ekonomiskt tillskott
för detta arbete.

Även Diskrimineringsombudsmannen har ett särskilt ansvar inom området.
Kommuner och landsting kan under 2015 dessutom söka projektmedel för att
stärka sitt arbete med hbtq-frågor.

Detta är viktiga steg på vägen mot det Sverige vi vill leva i men regering och
riksdag kan inte på egen hand åstadkomma all den förändring som behövs.
Om det inte var för det civila samhällets organisationer så hade den
utveckling vi haft i Sverige för hbtq-personers mänskliga rättigheter aldrig
varit ett faktum. Lika viktiga kommer människors och organisationers
engagemang vara för att vi ska kunna flytta positionerna ytterligare steg



framåt.

Alice Bah Kuhnke (MP)
Kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Filmavtalet sägs upp 2017 –
ersätts med ny filmpolitik”
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

DN Debatt 8 maj 2015 Största förändringen på 50 år.
Filmavtalet, som sedan 1960-talet har styrt stödet till
svenskt filmskapande, kommer inte att förnyas. I stället
ska en ny statlig filmpolitik se till att stödet blir mer
teknikneutralt, mer långsiktigt och mer kvalitetsinriktat,
skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Ny filmpolitik ger nya möjligheter för svensk film

Få saker berör oss så starkt som film. Den gestaltar vår historia, vår samtid
och ger oss nycklar till framtiden. Film berör, engagerar och påverkar våra
åsikter och tankar på ett sätt som få andra konstformer kan. Vi skrattar,
gråter och förändras av alla de timmar av film och drama som vi upplever i
våra liv. Film är helt enkelt en central pusselbit i vår utveckling som
människor.

Svensk film bidrar starkt till bilden av Sverige internationellt. De senaste
åren har många filmer vunnit internationella priser och exporten av filmer
och dramaserier gör att vi både får exportintäkter och att nya jobb skapas.
Filmbranschen i Sverige, exklusive tv-bolagen, uppskattas omsätta 15
miljarder kronor årligen och sysselsätter cirka 5 000 heltidsanställda och
ytterligare 10 000 deltidsanställda.

Samtidigt som svensk film skördar framgångar internationellt håller
grunderna för filmproduktionen att förändras i grunden. Den svenska
filmbranschen är i ekonomisk kris.

Den tydligaste orsaken till de stora tappen i intäkter är att de nya digitala
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streamningstjänsterna har resulterat i att dvd-försäljningen rasar. Detta är en
ekonomisk fallucka, som undergräver svensk films framtid.

De senaste fem åren har omsättningen på dvd-marknaden minskat från 1 600
till 544 miljoner kronor och antalet sålda dvd mer än halverats. Minskningen
fortsätter och dvd-marknaden bedöms inom några få år vara i princip
utraderad. Motsvarande ökning av intäkterna från de digitala tjänsterna
under samma period kommer inte i närheten av att kompensera för detta.
Över 80 procent av de svenska filmerna går i dag med ekonomisk förlust.

Denna nya verklighet är inget vi kan blunda för. Om vi inte gör något inom
kort riskerar dagens publika och internationella framgångar för svensk film
att bli nostalgiska bilder av en tid som flytt.

Avtalsmodellen som har finansierat den svenska filmpolitiken sjösattes för
över 50 år sedan av Harry Schein. Den har på många sätt varit
grundläggande för svensk filmproduktion och Scheins definition av
kvalitetsfilm är något som på många sätt gäller än i dag. Under senare år har
emellertid kritiken mot avtalet växt inom branschen. Avtalets konstruktion
har inneburit svårigheter att utveckla mer teknikneutrala stödformer vilket
resulterat i att avtalet anses vara konserverande och omodernt.

Motsättningar mellan parterna har också inneburit att avtalet förlorat mycket
av sin betydelse som en gemensam arena för bransch och politik. Flera parter
har redan hoppat av filmavtalet. Inflytandet för de som skapar filmerna är
minimalt i dagens system.

Med utgångspunkt i det aktuella läget har regeringen haft en omfattande
dialogprocess i över ett års tid med alla berörda aktörer i filmbranschen,
inklusive samtliga avtalsparter, under ledning av Bo-Erik Gyberg, tidigare
rektor för Filmhögskolan i Göteborg och Stockholms dramatiska högskola.
Denna process inleddes redan under den förra regeringen och har nu slutförts
av den sittande. Det har varit mycket värdefullt och gett oss en heltäckande
bild över de utmaningar vi står inför.

För att säkerställa långsiktighet och nytänkande i svensk film presenterar
regeringen i dag den största omvandlingen av den svenska filmpolitiken på
över 50 år. Genom att säga upp filmavtalet från 2017 kommer ett nationellt
helhetsansvar att kunna ge svensk film en ny chans att utvecklas istället för
att avvecklas.

Den nya filmpolitiken kommer att fokusera på att skapa förutsättningar för



att släppa fram fler filmskapare än idag. Precis som i kulturpolitiken i stort så
är det med en stark bredd som vi kan skapa spets.

Den nya politiken kommer i praktiken att innebära:

Staten tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken från och med
2017 och säger därför upp det nuvarande filmavtalet i och med att det löper
ut 31 december 2016.

Det nya systemet för filmstöd innebär ett tydligare fokus på kvalitet,
förnyelse och tillgänglighet. Den inriktning på detta som Svenska
Filminstitutet redan lagt fram kommer därmed att få större möjligheter att
påverka svensk film. I praktiken blir det en övergång till ett system med
bättre balans mellan de konstnärliga och kommersiella intressena i
filmbranschen.

Stödsystemet kommer att bli mer teknikneutralt. Trots att vi i dag förändrat
vårt sätt att konsumera film så så bygger ersättningsmodellerna enligt
filmavtalet på vilka filmer vi ser på biograferna. Vi vet alla att den
verkligheten inte längre stämmer. Vi ser mångdubbelt fler filmer på tv och
olika digitala tjänster.

Själva filmproduktionen kommer att kunna ta längre tid än i dag när
samhällets stödsystem blir mer långsiktiga. Många filmproducenter vittnar
om hur dagens stödsystem gör att de måste skynda på och lämna
utvecklingsarbetet innan de själva anser att filmen är klar att spela in. Med
ett nytt stödsystem kan vi stimulera bättre kvalitet på svensk film och med
det också förbättra förutsättningarna för de som visar film och för framtida
exportintäkter.

Stödformer utvecklas i syfte att korta tiden mellan att en film går upp på
biograf och sedan släpps på digitala plattformar eller DVD. Detta kommer att
minska incitamenten för piratlösningar och stimulera konsumenterna att
använda de lagliga alternativ som nu växer fram.

Stöd för lansering och spridning av film på bio i hela landet kommer att
utvecklas i syfte att öka utbudet av film som annars sällan visas på bio.

För att finansiera det ökade statliga ansvaret föreslås en höjning av momsen
på biografföreställningar från 6 till 25 procent. Momsen på biograferna
likställs då med momsen på andra visningsfönster för film som streaming och
dvd. Påverkan på biobiljettens pris blir liten, eftersom den så kallade



biografavgiften på 10 procent samtidigt avskaffas.

De ekonomiska medlen till svensk film kommer inte att minska. Exakt vilken
nivå det hamnar på presenteras i höstens budgetproposition. Vi kommer att
nu föra samtal med bland andra SVT och TV 4 om hur de även i framtiden
kan bidra och vara delaktiga i utvecklingen av svensk filmproduktion.

Det starkt kritiserade automatstödet avskaffas och ersätts av ett nytt
marknadsstöd, som inriktas mot breda publikfilmer av hög kvalitet.

Vi vet att en ny filmpolitik är efterfrågad av stora delar av filmbranschen,
inte minst från de allra viktigaste aktörerna, nämligen de som skapar filmen.

Förslaget till ny filmpolitik kommer inom kort att remitteras i en
departementsskrivelse. Regeringen avser att återkomma med en proposition i
slutet av året.

I nästa vecka inleds filmfestivalen i Cannes. I år kommer Ingrid Bergman att
särskilt hyllas av festivalen vilket vittnar om Sveriges betydelse som
filmnation både historiskt och i dag.

Med en ny filmpolitik kan vi ta ett historiskt kulturpolitisk steg som gör att vi
även fortsättningsvis får läsa om svensk films framgångar i dagspressen och
inte bara i historieböckerna.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Stora utmaningar för
pressfriheten”
Publicerad 03 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

SVT Opinion 3 maj 2015 ”Att döda en journalist är i det
närmaste riskfritt i stora delar av världen”, skriver Alice
Bah Kuhnke och Mats Djurberg.

”Nu har det hänt igen” har blivit en alltför vanlig fras under 2015.

Sedan årsskiftet har FN-organet Unescos generaldirektör fördömt morden på
23 journalister. Ännu fler journalister hotats, trakasserats och fängslats.
Kvinnliga journalister är särskilt utsatta.

Trots stora manifestationer med mangrann uppslutning från världens ledare,
som efter morden på tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris, så slutar
färre än ett av tio journalistmord i en fällande dom.

Att döda en journalist är i det närmaste riskfritt i stora delar av världen.

Idag den 3 maj firas Unescos pressfrihetsdag runt om i världen. Detta är en
viktig dag för att både slå vakt om pressfriheten och att uppmärksamma dess
utmaningar.

Unesco är det FN-organ som har ett särskilt mandat att arbeta med press-
och yttrandefrihet inom FN-systemet.

Den snabba tekniska utvecklingen har även möjliggjort uppkomsten av
medborgarjournalistik och utrymmen för oberoende medier, och har
samtidigt lett till att vi i dag ser på journalistik på ett helt nytt sätt, även
genom nya medier online.
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I dag kan många fler människor uttrycka sig och publicera sig. Det innebär
dock också att lagstiftningen inte alltid hänger med, vi har i dag stora
problem med att hantera hot och hat på nätet.

I Europa och i Sverige finns det en bred samsyn på vikten av fria medier och
yttrandefrihet. För oss handlar mycket av utmaningarna om att hindra
självcensur som en följd av hot och hat, eller att se till att medierna själva
inte backar från viktiga granskningar.

Självklart innebär inte detta att vi kan luta oss tillbaka och klappa oss på
ryggen, men vi har en grund att stå på.

I Sverige uppger alltför många av journalistförbundets medlemmar att de
utövat någon form av självcensur det senaste året.

Detta visar att lagar som främjar pressfrihet inte är nog om verktygen och
den politiska viljan att implementera dem saknas.

Regeringen möter även dessa utmaningar nationellt. Vi har tillsatt en
medieutredning med syfte att analysera behovet av nya mediepolitiska
insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör.

I direktiven säger vi att allmänhetens behov av allsidig information och
individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort
ska stå i fokus för utredaren.

Denna vecka överlämnade även Brottsförebyggande rådet den kartläggning
av hot och våld mot personer som är särskilt viktiga för demokratin till
regeringen.

Så länge pressfriheten fortsätter att utmanas, både globalt och nationellt, blir
det desto viktigare att i nära dialog med olika aktörer tillsammans värna och
hitta konstruktiva vägar att bemöta de nya utmaningarna för pressfriheten. 

Alice Bah Kuhnke och Mats Djurberg



Debattartikel från Kulturdepartementet

Journalistmördare får inte gå fria!
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Aftonbladet Debatt 15 april 2015 Debattörerna: FN
måste sätta press på regeringar för att lösa brotten.
Sverige presenterar i dag ett förslag för FN:s organ för utbildning, vetenskap,
kultur och kommunikation, Unesco, om ytterligare insatser för att öka
journalisters säkerhet.

Antalet journalister som blir mördade, misshandlade eller tagna som gisslan
ökar. I Sverige blev många smärtsamt varse journalisters ökade utsatthet när
Sveriges radios Nils Horner mördades förra året. Antalet svenska journalister
som blivit tagna som gisslan eller satta i fängelse för sitt arbetes skull har
också ökat – och just i dag är den 4 953:e dagen som Dawit Isaak sitter
fängslad utan rättegång i Eritrea.

Kvinnliga journalister är särskilt utsatta. I en undersökning från 2014,
uppgav två av tre kvinnliga journalister att de blivit utsatta för hot och
trakasserier med koppling till sina arbetsuppgifter. En av fem kvinnliga
journalister uppgav att de blivit utsatta för fysiskt våld i tjänsten och
varannan hade blivit sexuellt trakasserad.

Ett av de allra största problemen är att alltför få mord på journalister blir
uppklarade. Vi vet, via Unescos statistik, att färre än ett av tio journalistmord
leder till att någon blir dömd. Det är med andra ord bedrövande riskfritt att
döda journalister, samtidigt som vinsten är stor för de som vill sätta stopp för
det journalisterna gör.

För oss som tror på demokrati är förlusten desto större. Att journalister vågar
åka till oroshärdar, att de har möjlighet att arbeta där och att de har modet
att rapportera vad de ser – gör det möjligt för oss alla att bilda en uppfattning
om vad som sker i vår omvärld. Just nu vet vi till exempel inte exakt vad som
sker inne i Syrien och inte heller i de annekterade områdena i östra Ukraina.
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I stället blir vi beroende av rapporter från källor vars trovärdighet vi har
svårt att bedöma.

Unesco har ett kärvt budgetläge. Då är det särskilt viktigt att prioritera bland
alla de uppgifter som de 195 medlemsorganisationerna önskar få gjorda. Från
svensk sida är vi mycket tydliga: Unesco måste prioritera press- och
yttrandefrihetsfrågorna eftersom Unesco har ett särskilt ansvar för att främja
press- och yttrandefrihet inom FN-familjen. I ljuset av den senaste tidens
utveckling, vore något annat, än att ta detta ansvar, otänkbart.

Sverige har också valt att fyrdubbla sitt stöd till Unesco via Sida. Det gör oss
till en av de största givarna inom Unesco. Fram till och med 2017 kommer
Sverige att bidra med 400 miljoner kronor till bland annat arbete med press-
och yttrandefrihetsfrågor. Men enbart pengar räcker inte – det handlar som
alltid, främst, om politisk vilja.

Förslaget som Sverige i dag lägger i Unescos styrelse riktas mot tre centrala
aktörer:

Regeringar – har huvudansvaret för att skydda sina medborgare. Därför
måste vi sätta tryck på dem så att de följer upp journalistmord och genomför
den globala handlingsplanen, UN Plan of action on the safety of journalists
and the issue of impunity, samt skapar nödvändiga nationella förutsättningar
för mediefrihet.

FN-systemet – måste bli bättre på att samordna sina insatser och hjälpa
länder att bygga upp dels medvetenhet, dels kapacitet i denna viktiga fråga.

Medieägare – bör samlas på internationell nivå för att diskutera hur de kan
arbeta för att öka skyddet för journalister. Vi föreslår därför att Unesco
bjuder in medieägare till ett samtal om gemensamma utmaningar och hur
dessa kan bemötas.

Journalisten Martin Schibbye har myntat uttrycket ”jaktsäsong på
journalister”. Det ligger skrämmande mycket i hans ord och vi ser Sveriges
förslag till Unesco som steg i rätt riktning för att stoppa jaktsäsongen.

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister
Amelie von Zweigbergk, Sveriges representant i Unescos styrelse



Debattartikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Göteborg blir centrum i kampen
mot rasismen
Publicerad 12 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

GP Debatt 12 april 2015 Genom kunskap kan vi
bekämpa fördomar och rasism och här spelar högskolor
och universitet en avgörande roll. Därför satsar vi bland
annat på att sprida och utveckla det framgångsrika
Toleransprojektet vidare samt skapa ett sammanhållet
forskningsprogram om rasism för att motverka
rekryteringen av människor till rasistiska organisationer,
skriver Helene Hellmark Knutsson (S) och Alice Bah
Kuhnke (MP).
Rasismen har en lång och mörk historia i både Sverige och i övriga världen.
Genom historien har människor förföljts, förtryckts och mördats till följd av
en ideologi som gör skillnad på människors rättigheter. Rasismen begränsar
människors liv och får förödande konsekvenser. Det är oacceptabelt i ett
demokratiskt samhälle.

En viktig del i kampen mot rasism handlar om att bekämpa fördomar. Det
gör vi bäst genom ökad kunskap. Regeringen presenterar i dag därför två
insatser för att sprida de lyckade modeller som finns för att minska
rekryteringen av människor till rasistiska organisationer:

- Dels avsätter vi fem miljoner kronor för 2015, och återkommer i
budgetpropositionen för 2016 med medel för kommande år, till Göteborgs
universitet för att möjliggöra inrättandet av ett nationellt resurscentrum för
bland annat utveckling och spridning av kunskap och metoder som har
utvecklats inom det så kallade Toleransprojektet i Göteborg.
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- Dels inrättar vi ett forskningsprogram och utlyser medel till forskning om
rasism.

Det finns i dag en modell som har tagits fram av Kungälvs kommun i
samverkan med Göteborgs universitet, det så kallade Toleransprojektet.
Detta är ett arbete som startade 1995 efter det brutala mordet på en 14-årig
pojke, John Hron, som misshandlades till döds av fyra ungdomar med
koppling till högerextremistiska grupper.

Projektet har använts framgångsrikt i skolor i 20 kommuner för att skapa ett
mer tolerant samhälle och för att minska rekryteringen av människor till
rasistiska organisationer. Projektet vänder sig till skolan och kärnan är att
genom undervisning möta unga som har en intolerant världsbild samt att
belysa värdet av att delta i den demokratiska gemenskapen. En viktig del i
arbetet är även kompetensutvecklingsinsatser för personal i skolan i syfte att
stärka grund- och gymnasieskolor i sitt värdegrundsarbete.

Göteborgs universitet avser att i samarbete med Kungälvs kommun inrätta
ett centrum för studier om rasism och våldsbejakande extremism. Centrumet
kommer bland annat att organisera fortsatt implementering av
Toleransprojektet.

Genom att regeringen tillför medel till Göteborgs universitet möjliggörs för
universitetet att inrätta centrumet och på sikt utveckla verksamheten
ytterligare. Göteborgs universitet beslutar själva om sin interna organisation
och verksamhetens närmare innehåll och utformning. Modellen kan nu
spridas ytterligare och bli ett framgångsrikt arbetssätt nationellt. Genom att
verksamheten knyts till Göteborgs universitet möjliggörs långsiktiga
organisatoriska förutsättningar för verksamheten, goda
utvecklingsmöjligheter och forskningsanknytning av arbetet. Visionen är en
tvärvetenskaplig nationell och internationell mötesplats för forskning,
utbildning och spridning av kunskaper och metoder.

Forskning om rasism

Redan i dag bedrivs framstående forskning om rasism och dess följder för
människor och samhälle. Med hjälp av forskning får vi möjligheter att
motverka rasistiska föreställningar. Med ett sammanhållet nationellt
forskningsprogram kan vi samla svensk forskning om rasism. Regeringen
avser därför att genom de offentliga forskningsfinansiärerna tydligare
prioritera forskning inom området rasism. Medel för detta ändamål kommer
att utlysas 2015 och fördelas 2016 och ska kunna sökas av statliga



universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare.

Forskningsprogrammet ska vara internationellt framstående och
internationellt integrerat. Ett sammanhållet forskningsprogram på området
ska också leda till spridning och effektivt nyttjande av forskningsresultat.
Utbildning och samverkan ska utgöra en integrerad och central del av
forskningsprogrammet.

Hotar demokratin

Rasistiska föreställningar är i grunden ett hot mot hela den värdegrund som
bär upp vår demokrati. I det arbetet spelar universitet och högskolor en
avgörande roll och därför stärker vi nu den tvärvetenskapliga forskningen.

Kunskap har genom historien varit rasismens värsta fiende. Genom den här
satsningen på kvalificerad forskning bygger vi upp samhällets gemensamma
skydd mot de värderingar som delar upp människor i grupper och ställer oss
mot varandra.

Helene Hellmark Knutsson (S)
minister för högre utbildning och forskning

Alice Bah Kuhnke (MP)
kultur- och demokratiminister
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Debattartikel från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

"En religiös samlingslokal ska vara
en trygg plats. Vi tar
säkerhetsfrågorna på allvar."
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Sydsvenskan Opinion 10 april 2015 Nu satsar vi
resurser för tryggare religiösa samlingslokaler.
Regeringen föreslår i vårbudgeten en kraftig höjning av
statens stöd till trossamfund. Pengarna ska gå till
säkerhetsarbete. Det skriver Alice Bah Kuhnke (MP),
kultur- och demokratiminister, och Anders Ygeman (S),
inrikesminister.
Alla småbarnsföräldrar kan nog känna igen sig i känslan av oro för att något
ska hända under barnens vistelse på förskolan. Men den typen av oro
bleknar i jämförelse med situationen för de judiska föräldrar som måste
förklara för sina barn varför det står beväpnade vakter utanför förskolan.
Och som måste förklara för barnen att det finns människor som vill dem så
illa att de inte kan vistas utomhus på rasten.

I Uppsala vittnar människor om att de inte längre vågar gå till sin moské.
Efter att någon kastat en molotovcocktail mot lokalen är rädslan för att det
värsta ska hända helt enkelt för stor.

Hat och hot går hand i hand. Terrorattackerna i Paris följdes på kort tid av
hatbrott riktade mot muslimer runtomkring i Europa. Bakom dem som begår
våldshandlingar mot religiösa samlingslokaler finns ett allt råare
samhällsklimat, byggt på föreställningar som rättfärdigar attacker på
demokratin och på oliktänkande.

En religiös samlingslokal ska vara en trygg plats för möten, dialog och
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samarbete. Som samhälle måste vi i konkret handling visa att vi tar
säkerhetsfrågorna på största allvar.

Regeringen kommer i sin vårbudget föreslå att Nämnden för statligt stöd till
trossamfund, SST, tilldelas ytterligare 7 miljoner kronor för 2015 att fördela
till trossamfunden till följd av det utökade behovet av säkerhetsarbete. Detta
är en kraftig höjning från dagens nivå på 3 miljoner kr per år.

Den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att
främlingsfientliga hot och attacker mot trossamfund är en ständigt
närvarande plåga i samhället. 2013 rapporterades 193 antisemitiska hatbrott,
327 islamofobiska och ungefär lika många kristofobiska. Mörkertalet är
emellertid stort och många drar sig för att anmäla hot. Ibland på grund av
bristande förtroende för myndigheterna, men andra gånger som en följd av
att man ”vänjer sig” vid situationen. Vi kommer aldrig att vänja oss och man
ska kunna lita på att vi gör allt vi kan.

För bara en månad sedan lämnade Polismyndigheten en rapport till
regeringen om hur man avser att förbättra sitt arbete med utredning av
hatbrott. I Göteborg inrättas en ny hatbrottsenhet och i Stockholm och
Malmö tillförs nya resurser. Även i övriga landet ska polisens förmåga att
utreda hatbrott stärkas. För att fler ska anmäla hatbrott kommer polisen även
att arbeta för att öka förtroendet hos dem som utsätts för hatbrott.
Regeringen kommer att följa upp att satsningen också får avsedd effekt.

Vi vill understryka hur avgörande förebyggande arbete mot hatbrott och
extremism är. Därför har regeringen bland annat fattat beslut om att utöka
Mona Sahlins arbete som nationell samordnare för att förebygga
våldsbejakande extremism. Och vi gör en mångmiljonsatsning på Forum för
levande historia så att de kan öka sitt värdegrundsarbete mot rasism och
intolerans i skolorna runt om i hela landet.

Under de senaste månaderna har vi tillsammans träffat företrädare för såväl
det judiska som det muslimska civilsamhället. De vittnar om ett allt hårdare
samhällsklimat som yttrar sig i glåpord, trakasserier och våld. De vittnar om
en vardag i oro, en verklighet som vi inte kan acceptera i ett modernt
samhälle.

Religionsfriheten är inskriven i grundlagen och en bärande hörnsten i vår
demokrati. Utan den pusselbiten i frihetens pussel är vi ett fattigare samhälle.

Alice Bah Kuhnke



Anders Ygeman



Debattartikel från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke: ”15 nya
miljoner till kulturen i budgeten”
Publicerad 09 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

DN Debatt 9 april 2015 Den plötsliga nedskärningen av
kulturbudgeten i höstas skadade landets kulturliv. Men i
vårens budget återställs kulturstödet till landets
regioner. Det skriver i dag kulturminister Alice Bah
Kuhnke och Gunilla Carlsson (S).
Nu betalar vi tillbaka det statliga kulturstödet till regionerna.

Politik är att vilja men också att ha förmågan att prioritera. Även om den
sällan innehåller några poetiska mästerverk så är det i statsbudgeten som
prioriteringar blir tydliga, inte minst gäller detta kulturpolitiken.

Bakom varje politisk prioritering finns en värdering. Vår gemensamma
värdering är att kultur är något som ska nå fler människor i hela landet – de
som bor i våra storstäder och de som bor på landsbygden. Vår gemensamma
kulturpolitik ska öppna upp generösa utrymmen för kreativitet och skapande.

Tyvärr delas inte vår vision av alla. Få har väl glömt när de borgerliga i
höstas behövde hitta pengar för att finansiera sina skattesänkningar. Notan
skickades först till kulturtidskrifterna eftersom de borgerliga inte prioriterade
”intellektuella vuxnas läsande”. Efter massiv kritik, även från sina egna led,
backade de borgerliga, men notan skickades i stället vidare, och
nedskärningarna gjordes på verksamheter som inte kunde försvara sig lika
snabbt och högljutt som kulturtidskrifterna.

Det blev kulturverksamheten i hela landet som fick betala för den röriga
parlamentariska situationen. 15 miljoner kronor skars ned jämnt över landet.
När Kulturrådet fördelat nedskärningen i början av året gick vi från en
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summa i en tabell till krass verklighet. I en redan pressad verksamhet fick
många regioner välja mellan att skjuta till egna medel eller skära ned på
verksamheter som till exempel teaterföreställningar och konserter, men
också verksamhet för barn och unga. Eller som en borgerlig kulturpolitiker
beskrev det – regionerna blev tagna som gisslan när riksdagens borgerliga
majoritet bara några veckor innan årsskiftet ändrade sitt åtagande.

Den brådstörtande nedskärningen visar också på de borgerliga partiernas
totala brist på respekt för kulturverksamheters villkor. Hur hade de tänkt sig
att exempelvis Norrköpings symfoniorkester skulle kunna hanterat ett sådant
bortfall? Plockat bort ett par violinister? Eller för att applicera det på teatern,
vilka rollkaraktärer anser moderaternas Per Bill att man kan reducera från en
uppsättning på länsteatern i Västerbotten? Vilka femteklassare i Gävleborg
skulle §fått sitt efterlängtade museibesök inställt?

Så här kan vi inte ha det. Kulturen är ingen tillfällig verksamhet, det är en
långsiktig investering i ett samhälle där kulturellt yrkesverksamma ges
rimliga villkor att verka. För att lyckas med detta behöver kulturen få en
chans att vara nära människor, i hela landet. Kultursamverkansmodellen,
som är en samarbets- och fördelningsmodell mellan stat, regioner och
kommuner är det verktyg som finns för att detta ska bli möjligt.

De senaste åren har vi sett en utveckling där statens utgifter för kultur ligger
konstant. Ökningen har i stället regioner och kommuner stått för. För att
kultursamverkansmodellen ska kunna fortsätta utvecklas behöver det finnas
en samsyn och samförståndsanda. Att genomföra plötsliga nerskärningar
vittnar om brist på vilja att ta ansvar och strider helt mot andan i
kultursamverkansmodellen.

I den vårbudget som presenteras den 15 april har vi enats om att öka anslaget
med 15 miljoner kronor. Trots de strama finansiella ramarna väljer vi att
redan från 1 juli 2015 reparera den skada som den borgerliga kulturbudgeten
inneburit för de regionala och lokala kulturverksamheterna.

Vi behöver mer kultur för fler. Inte mindre kultur för färre. Det är vår
prioritering.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister (MP)

Gunilla Carlsson
Vice ordförande i riksdagens kulturutskott (S)





Debattartikel från Kulturdepartementet

Regeringen satsar 52 miljoner på
romers inkludering
Publicerad 08 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Metro 8 april 2015 Sverige ska vara ett land där alla
behandlas lika. Men så ser det inte ut i dag. För att
inkludera romerna tillförs nu därför 13 miljoner kronor
årligen, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke (MP).
”Jag säger inget som inte står inskrivet i FN:s stadgar. Jag har inte kläckt de
geniala idéerna om mänskliga rättigheter. Jag vill bara att alla människor ska
behandlas lika."

Citatet är författarens Katarina Taikons och med de tre enkla meningarna,
berättade hon för oss alla vad kampen för Romers rättigheter och upprättelse
handlar om, mänskliga rättigheter. Så självklart och så svårt.

I dag är det romernas internationella dag. Det firas runt om i Europa och
världen. I Stockholm samlas vi på Forum för Levande historia. Dagen firas
till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.
Romerna har inget "eget" land, och är ingen homogen grupp, men det finns
gemensamma symboler som de som vill kan samlas och enas kring. Därför är
den 8 april en viktig samlingspunkt för många.

Stefan Löfven har i sin regeringsförklaring varit väldigt tydlig med att
antiziganism, antisemitism, islamofobi och afrofobi inte ska ha plats i vårt
samhälle. Det är första gången begreppet "antiziganism" och därmed
romernas situation i Sverige nämns i en regeringsförklaring.

Men det räcker så klart inte med fina ord.

Arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter är, precis som Katarina
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Taikon sa, en fråga om mänskliga rättigheter. För oss alla. Detta är
utgångspunkten i regeringens arbete för att uppnå det övergripande målet för
strategin för romsk inkludering.

Strategi har funnits i tre år och håller just nu på att realiseras runt om i
landet. Trots den korta tiden har den redan visat sig ha positiva effekter på
hur romer ges möjligheter att vara en del i samhället. Så nu tar vi nästa steg!

Regeringen aviserar därför i vårpropositionen att arbetet med strategin för
romsk inkludering tillförs 13 miljoner kronor årligen för perioden 2016-2019.
Utbildning och anställning av så kallade "brobyggare" med romsk språk- och
kulturkompetens inom förskola/skola, hälsa och social omsorg och
Arbetsförmedling, Skolverket och Socialstyrelsen har varit framgångsrik i
den pilotverksamhet som nu pågår på lokal nivå. En viktig del i det fortsatta
arbetet kommer vara uppföljningen av pilotverksamheten för romsk
inkludering som genomförts i fem kommuner. Då kan vi se vilka delar av
arbetet med att bygga upp strukturer och utveckla metoder som bör
fördjupas och spridas till andra kommuner. Samråd med företrädare för
romska minoriteten ska också fortsätta.

Det sätt som vi behandlat och bemött människor med rötterna i romsk kultur
och bakgrund är ett mycket mörkt stycke i berättelsen om vårt land och vår
utveckling. Dessvärre är denna del inte färdigskriven utan pågår i detta nu.
Detta ger oss också möjligheten att arbeta för att kapitlet blir till en bra
historia. Det återstår mycket arbete men Sverige ska vara ett land där alla
behandlas lika.
Du, jag, alla.

Alice Bah Kuhnke,
Kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Snabb ändring av presstödet ska
rädda lokaljournalistiken”
Publicerad 19 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Nyheter 19 mars 2015 Regeringsbeslut i dag.
Trots den utbredda tidningskrisen kan de anslagna
medlen i dagens presstöd inte delas ut – ett allvarligt
tecken på att systemet inte fungerar. Med ändrad
upplagemätning, utvidgat driftsstöd och höjda
maxbelopp vill vi stärka stödet till framför allt
lokaljournalistiken, skriver Alice Bah Kuhnke (MP).
En grundläggande förutsättning för en fungerande demokrati är fri och
oberoende media. Den opartiska granskningen av samhällets utveckling är en
central byggsten för en hållbar demokrati.

I dag kan vi konstatera att systemet med presstöd inte längre ger
förutsättningar för lokalpress i hela landet. Digitalisering och globalisering
gör att människors medievanor förändras och med det också
förutsättningarna för medierna. Upplagorna för dagspressen faller och med
det också annonsintäkterna.

Utvecklingen är särskilt alarmerande utanför de största städerna. I en
internationell jämförelse har såväl dagstidningsläsandet som den lokala
journalistiken stått sig stark, men under de senaste tio åren har det skett en
stor förändring. Mellan 2004 och 2014 har var tredje lokalredaktion tvingats
lägga ned och resurserna har koncentrerats till centralredaktionerna.

Vi riskerar att få blinda fläckar på mediekartan där det helt saknas en
granskande lokaltidning. Det går inte att beskriva på något annat sätt än som
ett allvarligt hot mot demokratin när de journalister som rapporterar om
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verkligheten långt utanför Stockholms tullar förlorar möjligheten att utföra
sitt jobb.

Eftersom dagens regelverk primärt är baserat på upplagesiffror så genererar
systemet varje år ett ovälkommet överskott. Statens anslag till presstöd är
567 miljoner kronor, men enligt de nya prognoser som Presstödsnämnden
har inkommit med till Kulturdepartementet så ökar överskottet varje år med
cirka 10 miljoner för att år 2016 hamna på 68 miljoner kronor.

Detta innebär att vi befinner oss i den absurda situationen att långt mer än 10
procent av dagens presstöd går till att förstärka statskassan i stället för att
stötta tidningar som nu tvingas lägga ned.

Med anledning av den akuta situationen kommer därför regeringen i dag att
fatta beslut om en proposition till riksdagen med vissa justeringar av det
existerande systemet för presstöd. Parallellt med detta kommer utredningen
för framtidens mediepolitik att arbeta fram politiska verktyg som är
anpassade till den nya verkligheten.

De förslag som vi har beslutat att gå vidare med är:

1. Ändrad upplagemätning. En viktig anledning till att presstödet inte
används fullt ut i dag är att stödet i första hand beräknas på den tryckta
upplagan av tidningen. När den tryckta upplagan minskar så reduceras också
stödet. De tidningar som då hittar nya läsarintäkter gynnas inte av detta.

Med de nya reglerna ska alla läsarintäkter i stället behandlas likvärdigt när
stödbeloppet bestäms av Presstödsnämnden. På så vis får vi ett
teknikneutralt system som omfattar digitala läsarintäkter,
prenumerationsintäkter och intäkter från lösnummerförsäljning.
Förändringen gör att tidningsföretag lättare kan öka sina läsarintäkter och
beräknas dämpa konsekvenserna av tidningarnas upplagefall.

2. Villkoret om andel abonnerad upplaga lättas. Regelverkets krav på att
totalupplagan för medel- och högfrekventa tidningar ”huvudsakligen” ska
vara abonnerad lättas så att dess totalupplaga endast till ”övervägande del”.
Detta innebär i praktiken att kravet sänks från dagens 70 procent till 51
procent ska vara abonnerad. Förändringen ger tidningarna ökade möjligheter
att locka läsare genom exempelvis marknadsföring och kampanjer utan att
samtidigt förlora rätten till driftsstöd.

3. Utvidgad möjlighet till begränsat driftsstöd även om täckningsgraden



överstiger den tillåtna. I dagens regelverk finns en möjlighet till begränsat
driftsstöd trots att hushållstäckningen överstiger 30 procent. Detta gäller
dock bara dagstidningar på vissa utpekade orter. Regeringen föreslår att
möjligheten utökas på så sätt att förutsättningarna för stöd i stället anges i
presstödsförordningen, en förändring som i praktiken kan komma att få
betydelse för tidningar på små orter där det inte finns ett tillräckligt stort
prenumerantunderlag för två konkurrerande dagstidningar. Denna reform
föreslås börja gälla redan 1 juli 2015.

4. Extrastödet till storstadstidningar avskaffas och maximibeloppet höjs. Det
särskilda storstadsstödet kommer att avskaffas. Regeringen kommer även att
föreslå en höjning av stödnivåerna för hög- och medelfrekventa
dagstidningar. Förslaget skulle för samtliga övriga hög- och medelfrekventa
tidningar innebära en höjning av det allmänna driftsstödet, förutom de som i
dag får storstadsstöd. Denna höjning skulle emellertid också komma
storstadstidningarna till del.

Båda dessa förslag avser regeringen att återkomma med i höstens
budgetproposition för 2016.

5. Samdistributionen utreds. Hur samdistribution av post och tidningar skulle
kunna vara möjligt utreddes aldrig närmare av Presstödskommittén. För att
få en klarare bild av möjligheterna till samdistribution av post och tidningar
avser regeringen utreda detta inom ramen för den aviserade allmänna
översynen av postlagstiftningen.

6. Ny myndighetsorganisation för presstödet inrättas. Presstödsnämnden
avvecklas som egen myndighet den 30 juni 2015, detta i enlighet med
tidigare riksdagsbeslut. Presstödsnämndens uppgifter förs då över till
Myndigheten för radio och tv och en nämnd för presstöd blir beslutsorgan.
Detta är ett led i hela regeringens arbete med att effektivisera
myndigheternas arbete.

7. Utvidgat område för tidningar som delvis är skrivna på finska. Möjligheten
till begränsat driftsstöd för tidningar som delvis är skrivna på finska bör inte
längre enbart gälla vissa utpekade orter utan utvidgas till att omfatta hela
förvaltningsområdet för finska språket, på samma sätt som gäller för
tidningar på samiska och meänkieli. Detta gäller från 1 juli 2015.

Sedan tidigare har regeringen aviserat ett uppdrag till Presstödsnämnden att
formulera förslag till ett innovationsstöd till mediebranschen för att lättare
kunna hantera den kostsamma övergången till en digital verklighet.



Samtliga utgifter beräknas rymmas inom den ekonomiska ram som redan
anslagits.

Förslagen i propositionen har sin utgångspunkt i de förslag som den
parlamentariska Presstödskommittén kunde enas om 2013. Bakom
utredningens förslag stod då en bred parlamentarisk samling bestående av
alliansens samtliga partier och vi rödgröna.

Den här propositionen har förankrats i riksdagen och förslagen kan bli ett
kvitto på att partierna tillsammans kan enas för att ta ansvar i en akut kris för
en central del av vår demokrati.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Mediepolitiken kan inte bromsa i
uppförsbacke
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Göteborgs-Posten 5 mars 2015 I dag fattar regeringen
beslut om att tillsätta en mediepolitisk utredning. Den
ska lägga grunden till ett helt nytt sätt för journalistiken
att kunna fylla sin demokratibärande roll, skriver kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Vårt sätt att ta del av information är det område som påverkats allra snabbast
av digitaliseringen. Sannolikheten för att du läser den här artikeln i din
telefon är i dag större än att du läser den på papper. Chansen för att du har
hittat hit via sociala medier ökar för varje dag som går.

Aldrig tidigare har vi haft så stor tillgång till information. Valmöjligheterna
för vilken information du tar till dig har ökat tack vare teknisk utveckling
och globalisering.

Miljoner som inte nyttjas

Utvecklingen till trots är våra mediepolitiska verktyg baserade på att vi
konsumerar nyheter på papper. Ett tydligt exempel är det statliga presstödets
utformning. Utbetalningarnas storlek baseras på den abonnerade upplagan av
den tryckta tidningen. Som ett resultat av detta finns det till och med pengar
som inte används i det befintliga föråldrade systemet. Tiotals miljoner kronor
som är avsedda för att stärka konkurrensen och öka mångfalden på
mediemarknaden går i stället till att stärka saldot i statskassan.

I praktiken blir detta lika effektivt som att bromsa i en uppförsbacke. Den
förändringstakt som vi ser i dag är så kraftig att politiken måste tänka helt
nytt för att kunna skapa förutsättningar för att journalistiken ska kunna fylla
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sin demokratibärande roll.

Mediebranschen behöver en mediepolitik som är baserad på moderna och
stabila villkor för att den ska kunna utföra sitt oerhört centrala uppdrag i
demokratin.

Särskilt illa

Särskilt illa är situationen för den lokala journalistiken. På de senaste tio åren
har det lagts ned över 120 lokala tidningsredaktioner. Utan att ha ersatts av
någon annan journalistisk produkt.

För demokratin är detta ett stort problem. Om medborgarna ska kunna ta en
aktiv del i det demokratiska samtalet, påverka och kritiskt granska samhället
så behövs fria medier. Det kan inte ersättas av hörsägen, populism eller
tillrättalagda statliga informationsinsatser.

Tillsätter en utredning

I dag fattar regeringen ett beslut om att tillsätta en mediepolitisk utredning.
Samma dag samlas en mängd branschföreträdare på Mediedagarna här i
Göteborg. Utredningsdirektiven som regeringen tar beslut om i dag innebär i
korthet:

Utredningens utgångspunkt ska vara de demokratiska utmaningar som
följer av medieutvecklingen och våra förändrade konsumtionsmönster av
media. Allmänhetens behov av allsidig information och individens
möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå
i fokus. Utredaren ska även undersöka om det finns geografiska områden
där tillgången till mediebevakning av lokala frågor och beslutsprocesser
är särskilt svag.
En särskild utredare ska analysera behovet av nya mediepolitiska
verktyg som ligger bortom dagens system för presstöd. När
presstödsförordningen upphör att gälla bedömer regeringen att
presstödet i dess nuvarande form behöver ersättas av nya mediepolitiska
insatser som kan skapa goda förutsättningar för kvalitetsjournalistik och
lokalt nyhetsmaterial oavsett distributionssätt.
Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del
av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling,
kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.
Utredaren ska i sin analys väga in aspekten av samernas status som



urfolk samt de nationella minoriteternas behov och rättigheter när det
gäller de nationella minoritetsspråken. Utredaren ska också beakta
behoven av tillgängliga medier för personer med funktionsnedsättning,
samt det allmänna biblioteksväsendets roll.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2016, men redan 31 oktober
i år ska utredaren göra en bred analys av det föränderliga
medielandskapet. En referensgrupp med företrädare för riksdagens
partier ska också knytas till utredningen.

Inom de närmaste veckorna kommer regeringen dessutom att presentera en
proposition om ett reformerat presstöd.

Det är hög tid för oss alla att sluta drömma oss tillbaka till en tid innan den
nya verkligheten var ett faktum. Vi behöver alla lyfta blicken och tänka
bortom den verklighet som den svenska mediebranschen lever i just nu.

Alice Bah Kuhnke (MP)
kultur- och demokratiminister



Debattartikel från Kulturdepartementet

Kultursektorn ska spegla hela
Sverige
Publicerad 01 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Aftonbladet Debatt 1 mars 2015 Kulturministern: Vi
inleder ett samarbete med Rättviseförmedlingen
Få saker har debatterats så intensivt som mansdominansen i börsnoterade
svenska bolagsstyrelser. Statistiken talar sitt tydliga språk om den lilla,
manliga krets som styr stora delar av svenskt näringsliv. Den senaste veckan
har också bristen på mångfald inom både börsbolag och det offentliga blivit
föremål för granskning.

En sektor som däremot inte granskas och debatteras lika ingående är
kultursektorn. Detta trots att vi som regering utser styrelser för ett stort antal
kulturinstitutioner varje år. Faktum är att Kulturdepartementet är till
storleken ett av de minsta inom regeringskansliet, men vi ansvarar för fler
myndigheter än nästan alla andra departement.

Detta gör att Kulturdepartement har ett särskilt stort ansvar för att se till så
att de personer som föreslås till beslut av regeringen också speglar det
Sverige som vi ser i dag. För att inte gå miste om kompetenser och för att
kulturpolitiken ska kunna bli relevant för fler så behöver vi också titta på
vilka personer det är som utnämns till att sitta i styrelser, insynsråd och andra
instanser.

I de kulturpolitiska målen som riksdagen har fattat beslut om står det klart
och tydligt att: ”Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet,
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

De kulturpolitiska målen förpliktigar. Det ska inte bara vara vackra ord i
arkivet utan genomsyra såväl politiken som konkret verksamhet runt om i
samhället. På många håll bedrivs det ett mycket bra arbete med att göra
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kulturen tillgänglig för fler än bara de som vuxit upp med besök på museum
eller ser till att barnen går på Kulturskolan.

Men de kulturpolitiska målen ställer även krav på vårt eget arbete inom
Kulturdepartementet. Också vi måste dra vårt strå till stacken för att se till
att de som styr våra statliga myndigheter, bolagsstyrelser och stiftelser har
den rätta kompetensen.

Jag vill i möjligaste mån försäkra mig om att när vi, jag och min stab, bereder
namnförslag inte missar viktiga erfarenheter och kunskaper.
Kulturdepartementet vill helt enkelt bredda urvalet för de personer som kan
tänkas bli aktuella för uppdrag.

Vi har därför nu inlett ett samarbete mellan Kulturdepartementet och
Rättviseförmedlingen. Rättviseförmedlingen kommer att få i uppdrag att ta
fram en lista med namn som kan bli aktuella att utses som ledamöter i
styrelser och insynsråd.

Rättviseförmedlingen kommer även att delta i vidareutbildningen av de
tjänstepersoner på Kulturdepartementet som rent praktiskt bereder arbetet
med att föreslå namn. Mångfaldsperspektivet finns redan med i vårt arbete,
men det finns alltid en förutsättning att utvecklas och bli en viktig
föregångare.

I grund och botten handlar detta om två saker. För det första vår definition
av kompetens. För det andra om mod. Om att faktiskt våga välja någon
annan kompetens än den som är allmänt vedertagen.

Svenskt kulturliv står inför mängder med utmaningar. Det är hög tid att gå
från ord till handling om vi vill att våra kulturverksamheter ska nå fler och
beröra mer. Mer kultur för fler helt enkelt.

Under den borgerliga regeringen infördes en nyordning där kompetens skulle
gå före lång och trogen partipolitisk tjänst. Genom att ta hjälp av
Rättviseförmedlingens över 70 000 personer starka nätverk för att bredda
representationen redan i urvalet ser vi till att det blir så.

Alice Bah Kuhnke



Debattartikel från Kulturdepartementet

Begränsad frihet
Publicerad 10 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Upsala Nya Tidning 10 februari 2015 Rasismen hör inte
hemma i det svenska samhället. Det enkla
konstaterandet är det många av oss som håller med om
och ställer upp på. Men genom att ställa sig bakom en
grundvärdering om alla människors lika värde så tar vi
också på oss ett uppdrag. Att tillsammans göra det vi
kan för att det ska bli så.
I regeringsförklaringen deklarerade Stefan Löfven tydligt att ”antisemitism,
antiziganism, islamofobi och afrofobi ska inte ha någon plats i Sverige”. Det
var första gången som afrofobi nämndes i en regeringsförklaring. För oss som
regering förpliktigar det ställningstagandet också till handling. 
Den 1 december träffade jag FN:s Working Group of Experts on People of
African Descent för att presentera den svenska regeringens arbete mot
afrofobi i Sverige.

När jag berättade att den här regeringen redan i regeringsförklaringen
markerade att Sverige ska vara ett land fritt från afrofobi så häpnade de.
Enligt vad vi fick veta så hade ingen tidigare regeringschef ens använt det
ordet, än mindre i en regeringsdeklaration. Rasism och intolerans tar sig olika
yttringar beroende på vilken grupp det är som drabbas. Islamofobin har sina
utmärkande drag och historia, precis som antisemitismen.

Afrofobin är dessvärre inget undantag. Förra året lämnades den första
rapporten om afrofobins utbredning till regeringen. På uppdrag av den
tidigare ministern Erik Ullenhag (FP) har Mångkulturellt centrum genomfört
en kunskapsöversikt över afrosvenskarnas situation. Det är ingen munter
läsning för den som är anhängare av ett samhälle utan diskriminering och
rasism.
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Här kan man läsa om hur afrosvenskar är särskilt utsatta för hatbrott i det
offentliga rummet. På arbetsplatser, skolor eller i staden en sen kväll är det
färgen på din hud som avgör om du riskerar att drabbas av fysiskt våld.
Rapporten beskriver exempelvis hur afrosvenska kvinnor med slöja drabbas
av ett dubbelt förtryck, dels på grund av sin hudfärg, dels på grund av sin
religion och kultur.

Mellan 2008 och 2012 ökade antalet anmälda hatbrott med afrofobiska
motiv med 24 procent, mer än någon annan form. Regeringen kommer under
våren att återkomma med konkreta åtgärder på hur vi ska kunna förbättra
polisens arbete med hatbrott.

Nu i februari presenteras den utredningen av Rikspolisstyrelsen och jag
hoppas att den kan leda fram till att fler anmäler och att utredningarna kan
förbättras. Hatbrott är emellertid den yttersta effekten av den utbredda
afrofobin. Vi behöver också arbeta aktivt med det förebyggande arbetet och
inte minst kunskapshöjande insatser.

Följande är några vi jobbar med nu:
- Diskrimineringsombudsmannen ska utveckla och intensifiera arbetet mot
främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom insatser under
perioden 2014–2017.

- Skolverket har i uppdrag att vidta kunskapshöjande insatser i skolan om
främlingsfientlighet och liknande former av intolerans under perioden 2014–
2017.

- Regeringen kommer också att se över behovet av och formerna för ett
nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism och andra former av
intolerans.

När rapporten om afrofobi presenterades för ett år sedan var det särskilt ett
konstaterande som bet sig kvar. Vi lever i samma samhälle, men på olika
villkor. I ett fritt samhälle ska alla få utvecklas på samma villkor.

Alice Bah Kuhnke 
kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Skolan ska genomsyras av
kulturen
Publicerad 26 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Expressen 26 januari 2015 Sverige ska inte vara ett
land där ens framtid bestäms av hur många böcker man
hade i bokhyllan hemma eller hur ofta ens föräldrar tog
en på teater. Genom estetiska lärprocesser växer
barnets naturliga lust för att lära, och ojämlikheten i
skolsystemet utjämnas, skriver Gustav Fridolin och
Alice Bah Kuhnke.
Alla föds nyfikna. När barn lär sig något för första gången, så är det med stor
entusiasm och glädje. För vissa barn fortsätter den där nyfikenheten genom
skolgången och upp i vuxenlivet. Andra tycks med åren förlora lusten för
lärandet.

Det är allvarligt. För lusten att lära är ingen lyxvara, utan snarare det lim som
får kunskapen att fastna.

När barnen fnissande bläddrar igenom Alfons Åberg så reflekterar de inte
över att de också får hårdträning i att läsa. Nanna Johanssons serier kan
fördjupa diskussioner om jämställdhet eller bristen på den på samma sätt som
en lektion om suffragetterna.

Ojämlikheten i svensk skola ökar. Var du kommer från och vilket hem du
växer upp i avgör allt mer vilka betyg du får. Men Sverige ska inte vara ett
land där ens framtid bestäms av hur många böcker man hade i bokhyllan
hemma eller hur ofta ens föräldrar tog en på teater. Vi vet av modern
forskning att lust bryter klass. För elevernas resultat är det mer avgörande
vilken lust som kan uppbringas för lärandet, än vilken utbildningsnivå eller
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socioekonomiska status ens föräldrar har. Genom att använda oss mer av
estetiska lärprocesser och låta barnets naturliga lust för att lära växa genom
åren och upp i vuxenlivet så kan vi utjämna ojämlikheten i skolsystemet.

Det är därför regeringen vill prioritera investeringar som gör kulturen
tillgänglig för fler i skolan. Det handlar om att göra kultur- och musikskolan
tillgänglig för fler, om kulturinvesteringar i miljonprogramsområden, om en
nationell biblioteksstrategi och att säkerställa tillgång till bra skolbibliotek
och om att alla gymnasieelever ska få tillgång till estetiska ämnen.

Vi vill stärka möjligheten till samverkan mellan kulturskolan och skolan.

På så sätt säkerställer vi att våra kultursatsningar når fram till fler skolor, och
inte bara de där engagemanget och tillgången på kultur redan är stort.

I den borgerliga budget som Sverigedemokraterna gav sitt stöd nöjde man sig
inte bara med att ta bort den satsning på kulturen som regeringen ville göra,
man skar också mer i kulturanslaget. Det har lett till att en del av de här
investeringarna är fördröjda, men vi kommer göra vårt för att de ska komma
på plats så fort det är möjligt. Decemberöverenskommelsen ger möjlighet för
regeringen att göra de investeringar vi ser är nödvändiga, och alla
investeringar som stärker barns lärande och gör att fler barn kan få en ärlig
chans att klara skolan kommer betala tillbaka sig.

I den politiska debatten låter det ibland som att kultur och skapande är något
man kan ägna sig åt i skolan om det finns tid och pengar över, när man klarat
av det som är viktigt på riktigt. Men då missar man vad kultur gör för oss
människor. Och oss som samhälle. De professionella kulturskaparnas
verksamheter är i dag inte en liten strösyssla vid kanten av ekonomin, det är
en av Sveriges stora exportindustrier som ger jobb och försörjning åt upp
emot 100 000 människor.

Och då missar man också hur viktigt det är för alla att kunna finna sätt att
uttrycka också det som är lite svårare än att det kan fångas i en uppsats eller
en redovisning inför klassen.

Det är det här som ibland brukar kallas för kulturens egenvärde, och en
rektor som arbetat med skapande lärprocesser beskrev kanske det värdet
bäst: Sedan vi började arbeta med detta har fler elever hittat sätt att uttrycka
sig, beskriva det som är jobbigt och det som är bra, sätta ord på sina känslor
och den man är. Det har gjort lektionerna lättare, skolmiljön tryggare och



resultaten bättre.

Våra hjärnor är inte uppdelade i scheman utifrån 40-minuterspass. Det vi lär
oss på en lektion ger ledtrådar för att förstå också det vi behöver lära på
nästa. Musik kan vara det som får oss att lära ett nytt språk. Slöjd kräver
matematik. Bildförståelse ger en förklaring till figurerna i geometriboken.
Alltmedan matematiken öppnar vägar för förståelse av abstrakta
sammanhang, så vi kan se sådant som ännu inte finns men som kan skapas,
ofta är det bland algebran och ekvationerna vi blir innovatörer eller förstår
hur vi ska se igenom en politikers dimridåer.

Folkbildaren och feministen Ellen Key sa en gång att bildning är det som är
kvar när vi glömt vad vi lärt oss. Vi lär oss saker inte bara för att kunna just
dem, utan för att lära oss tekniken att lära oss nya saker.

Skolan ska öppna vägar för oss att växa som människor och få dem
kunskaper och färdigheter vi behöver med oss i livet. Ska de vägarna stå
öppna för alla, har kulturen en naturlig plats i skolan.

Gustav Fridolin, 
utbildningsminister (MP)

Alice Bah Kuhnke,
kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

”Så förstärker vi arbetet mot
våldsbejakande extremism”
Publicerad 09 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Nyheter 9 januari 2015 Efter attentatet. Att
skapa konflikt är extremismens arbetsmetod, såväl i
Sverige som i Frankrike. Extra allvarligt är det när våldet
riktas mot det fria ordet. Nu intensifierar vi arbetet med
kartläggning av hot och förebyggande av
våldsbejakande extremism, skriver kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Mycket har redan sagts och skrivits om onsdagens fruktansvärda
terrorattentat mot den franska tidskriften Charlie Hebdo. Vissa tycker att
fördömanden och manifestationer är meningslösa uppvisningar som inte biter
på dem som föraktar demokratin till den grad att man attackerar den.

Att vi tillsammans visar vår avsky och avståndstagande är emellertid ett
bevis för demokratins kraft. Att vi tillsammans visar att terror och våld aldrig
är en lösning eller väg framåt. Genom att samlas manifesterar vi att vårt
samhälle inte har givit vika för terrorn.

Rädslan är både terroristens syfte och metod. Inte bara i dag utan även på
lång sikt. Attentatet mot redaktionen i Paris var inte bara tänkt att sprida död
här och nu. Attentatsmännen vill också skicka en hotfull signal till all
framtida journalistisk verksamhet. Målet är att skapa oro som subtilt smyger
sig på journalisterna, pressen och i slutändan det fria ordet.

I vår del av Europa har vi vår beskärda del av angrepp på demokratin. De
senaste årens attentat mot moskéer och synagogor i Sverige är ett exempel.
Nazisternas attacker mot demonstrationen i Kärrtorp ett annat. Journalister
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som hotas av både höger- och vänsterextremister för det de bevakar och
rapporterar om är ytterligare ett. Det gemensamma för alla dessa attentat är
att försöka skrämma människor till tystnad och avstå demokratiskt
engagemang.

Journalister är en grupp som är särskilt utsatta för hot, trakasserier och våld, i
vissa fall dödligt. I världen mördades under året som gick 118 journalister
enligt Internationella Journalistförbundet. En av dem var den svenska
journalisten Nils Horner. Enligt Reportrar utan gränser har också våldet mot
journalister blivit mer systematiskt, brutalt och rått än tidigare.

Samtidigt med detta ser vi hur extremismen och polariseringen växer sig
starkare inom EU. På många håll, även i Sverige, tar främlingsfientliga
partier plats i parlament och andra valda församlingar. I flera länder har
dessa partier också kunnat förskjuta den politiska debatten så att det införts
allvarliga begränsningar för människors fria rörlighet inom EU och även
högre murar mot de som flyr undan krig och terror. I Sverige kan vi
emellertid stoltsera med en bred enighet i riksdagen om att den vägen inte är
aktuell, något som vi alla ska vara stolta över, oavsett partifärg.

Om vi ska kunna fortsätta att vara ett öppet, tolerant och stolt land behöver
vi stärka samhällets säkerhetssystem mot terrorns destruktiva kraft.
Lösningen stavas mer och starkare demokrati, både inom Sverige och i EU-
samarbetet. Frankrike är inte ensamt i detta, det krävs gemensamma krafttag
för att försvara ett fortsatt demokratiskt Europa.

I regeringsförklaringen sade statsminister Stefan Löfven att det är genom
många människors engagemang som vi kan hindra att antidemokratiska
krafter får fotfäste i vårt land.

Regeringen kommer löpande att lägga fram konkreta förslag på insatser för
att vi ska kunna stärka det demokratiska samtalet och motverka att fler
hamnar i sammanhang där extremism kan slå rot och växa.

Under det kommande året finns ett antal konkreta insatser från regeringen:

- Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har fått i uppdrag att göra en kartläggning
och analys av den befintliga kunskapen om hot, våld och trakasserier mot
personer med uppdrag eller anställningar av särskild betydelse för det
demokratiska samhället. De som omfattas av kartläggningen är personer som
är verksamma inom journalistik, förtroendevalda politiker och tjänstemän
samt personer som är verksamma inom rättsväsendet, och andra relevanta



myndigheter. Med detta underlag från BRÅ hoppas vi få en tillräcklig bild
för att kunna föreslå konkreta motåtgärder på lokal och nationell nivå.
Uppdraget redovisas i mars 2015.

- Arbetet mot rekrytering till extremistmiljöer samt stöttning av de krafter
som arbetar med att hjälpa människor att lämna dessa sammanhang har hög
prioritet. Under 2015 satsas 5 miljoner kronor i insatser till organisationers
och kommuners arbete mot våldsbejakande extremism. Detta handlar om att
motverka såväl rekrytering som hjälp till de som vill lämna den extrema
miljön.

- Ett omfattande förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
koordineras av regeringens särskilda samordnare Mona Sahlin. Under 2015
planerar regeringen exempelvis att gå fram med en handlingsplan som rör
förebyggande av utländska stridande.

- Regeringen kommer att under året arbeta fram en nationell strategi mot
islamofobi. Genom intensifierade kunskapsinsatser stärker vi samhällets
gemensamma motståndskraft mot misstro och rädsla.

Den fria pressens roll i demokratin ska inte underskattas eller tas för givet.
Med en oberoende och fri press får vi en stark demokrati där makten både
granskas och diskuteras. I yttrandefriheten ingår också rätten att publicera
samhällssatir över allehanda makthavare, såväl religiösa som politiska.

Det finns inga enkla svar på svåra problem. Därför kan vi inte heller förlita
oss på simpla populistiska förslag till lösningar. På samma sätt som fler lås-
och larmsystem inte löser samhällets problem med kriminalitet så kan vi inte
tro att en repressiv politik som beskär demokratin ska kunna hindra framtida
terrordåd.

Ett samhälle med minskade klyftor, fler jobb och ökat deltagande är grunden
för att vi på allvar ska kunna mota bort extremism och våld.

Att skapa konflikt är extremismens arbetsmetod. Demokratins svar ska vara
att skapa utrymme för en mångfald av röster och åsikter.

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister (MP)



Debattartikel från Kulturdepartementet

Kulturen är grunden i ett
ekologiskt samhälle
Publicerad 05 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Dagens Nyheter Kulturdebatt 5 november 2014
För människan och samhället är kulturen oumbärlig. Med ett oberoende
kulturliv följer värden som inte kan överskattas. Som kulturminister är min
främsta uppgift att skapa förutsättningar som ger kulturen möjlighet att
självständigt utvecklas.

Se på konstarterna. Deras uttryck speglar människans väsen och känsloliv.
Litteraturen och lyriken ger människans inre liv språklig dräkt, och när orden
inte räcker till tar musiken vid. Eller bilden. Eller den sceniska gestaltningen.
Konsten stimulerar intellekt och skaparkraft. Visst är det så att mat för dagen
och tak över huvudet är en nödvändighet för människans omedelbara
trygghet. Men för att människan ska känna mening och delaktighet behöver
hon också intellektuell och själslig stimulans. Kulturen skapar just sådana
processer. Den utmanar, får oss att ifrågasätta normer och skifta perspektiv.
Möjligheten till kulturell bildning och kulturell delaktighet är därför en fråga
om välfärd och demokrati.

Ett levande kulturliv tillhör grunden i ett socialt och ekologiskt hållbart
samhälle. Kulturen har också alltid haft en framskjuten position i
Miljöpartiets politik. Många av kulturlivets organisationer kan vittna om hur
Miljöpartiet arbetat för sådant som kulturskaparnas villkor, kultur i skolan,
bibliotek, kulturell tillgänglighet, ett levande föreningsliv och ett oberoende
medieutbud.

I regeringens budgetproposition finns kultursatsningar omfattande 7,1
miljarder kronor. Det är, jämfört med föregående år, en ökning med över en
kvarts miljard kronor. I budgeten rör våra kulturpolitiska prioriteringar
kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Det handlar om satsningar på
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konstnärlig nyproduktion av hög kvalitet, allas rätt till kultur och möjligheten
att ägna sig åt eget skapande. Barn och ungas möjligheter att utöva kultur är
särskilt prioriterat. Omsatt i praktisk politik utmynnar detta i satsningar på
statliga museer, kulturskolor, miljonprogramsområden, det fria kulturlivet,
bibliotek och utbildning. Kulturbudgeten för nästa år innebär ett extra
tillskott om 252 miljoner kronor.

Satsningarna på kultur i skolan har sin grund i insikten om det stora värde
som finns i att barn och unga får möjlighet att ägna sig åt estetik och
skapande. Regeringen satsar på stimulansbidrag till landets kulturskolor, en
strategi för ökad nationell kvalitet och likvärdighet samt en utvecklad
samverkan mellan kulturskolan och grund- och förskolan.

Regeringen utökar scenkonstallianserna vilket innebär att fler kulturutövare
får möjlighet att arbeta under rimliga villkor, satsningar på kultur i
miljonprogramsområden skapar delaktighet och mening. Då
oppositionspartierna snart lägger sin skuggbudget har de en möjlighet att
ansluta sig till regeringens kultursatsningar. Det är något jag välkomnar, men
jag ser också fram emot en debatt om politikens innehåll.

Under mina första fyra veckor som minister har jag ägnat mycket tid åt att
lyssna på kultursektorns behov och önskemål. Förväntningarna på en
nytillträdd kulturminister är stora, och ska så vara, särskilt mot bakgrund av
att viktiga steg mot ett mer självständigt kulturliv under lång tid lyst med sin
frånvaro.

Under återstoden av mandatperioden tänker jag, i dialog med kulturlivet,
utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för kulturell kvalitet,
tillgänglighet och delaktighet. Frågan om kulturskaparnas arbetsvillkor
kommer även fortsättningsvis att stå i fokus; om den kulturella återväxten
ska säkras måste nyskapande konstnärer tillåtas bryta ny mark. Det är viktigt
att minnas att den konst vi i dag avnjuter vid våra traditionella
kulturinstitutioner en gång startat som initiativ från enskilda konstnärer som
hade modet att tänka nytt, inte sällan i konflikt med etablerade normer.
Stravinskij och Charlie Parker orsakade skandal, i dag tillhör deras verk
kulturhistoriens allra viktigaste skatter.

Men politiken måste skötas med omdöme. Kulturen behöver demokratiseras
i meningen att den ska vara tillgänglig för fler. En viktig aspekt av
demokratin är dessutom mediepolitiken. Vi har under de senaste åren sett en
utveckling där medier arbetar under allt mer pressade förhållanden. Då den
mediala mångfalden blir sämre ökar sårbarheten för ensidig påverkan; den



kritiska förmågan och möjligheten till självständig analys minskar.
Medielandskapets utmaningar är en politisk fråga som regeringen har för
avsikt att ta itu med.

Regeringens huvudsakliga kulturpolitiska prioritering är att kulturlivet ska få
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Som ansvarig minister kommer
jag, med all kraft och engagemang, att ägna min tid, kunskap och energi åt
att kulturen äntligen får den uppmärksamhet den förtjänar.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister (MP)



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya lagar och förordningar stärker
minoritetspolitiken
Publicerad 28 december 2018

Den 1 januari och den 1 februari 2019 träder ett antal
lag- och förordningsändringar i kraft inom politiken för
de nationella minoriteterna. De nya reglerna syftar bland
annat till att stärka det grundläggande skyddet för de
nationella minoriteternas språk och kultur och till att
stärka de utökade rättigheter som finns inom
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och
samiska.
– I början av 2019 tar Sverige ett stort steg framåt för minoritetspolitiken. Nu
måste alla Sveriges kommuner bedriva ett målinriktat arbete och rätten till
förskola och äldreomsorg stärks, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Den 1 januari 2019 träder ändringar i kraft i lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, skollagen (2010:800) samt socialtjänstlagen
(2001:453). Ändringarna i lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk innebär bland annat att kommuner och landsting ska anta
mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och att innebörden av
samråd förtydligas i lagen.

Rätt till förskola och äldreomsorg på sitt eget
minoritetsspråk

Andra ändringar rör rätten till förskola och annan pedagogisk verksamhet på
minoritetsspråk. Ändringarna innebär till exempel att rätten till förskola på
minoritetsspråk ska avse en större del av verksamheten och att efterfrågan
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ska tydliggöras genom att vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats i
förskola på minoritetsspråket.

Även rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk påverkas av lagändringarna,
bland annat genom att rätten ska avse en större del av verksamheten och att
den ska omfatta den äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.
Ändringarna innebär stärkta möjligheter till äldreomsorg på jiddisch och
romani chib.

Förlängning av hälsofrämjande insatser riktade till romer

Förordningen (2016:840) om statsbidrag till hälsofrämjande insatser riktade
till romer förlängs till utgången av 2019. Den skulle upphöra att gälla vid
utgången av 2018. Den ger Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) uppdraget att fördela stöd med syftet att främja
romers hälsa genom att ge civilsamhället och särskilt romska organisationer
bättre förutsättningar att arbeta med hälsofrämjande insatser. MUCF ska
särskilt prioritera projekt som t.ex. involverar romska flickor och kvinnor
och ta hänsyn till projektets förutsättningar att ge upphov till långsiktiga
effekter.

Fler kommuner till förvaltningsområdena för finska,
meänkieli och samiska

Ändringen av förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk innebär att ytterligare fem kommuner ansluts till
förvaltningsområdena. Även ett landsting har anslutits. Anslutningen gäller
från den 1 februari 2019.

I kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk ska de
nationella minoriteterna kunna använda språket i kontakt med myndigheter,
både skriftligt och muntligt, i ärenden där de är part. Kommunen ska också
kunna erbjuda förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De
kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får statsbidrag baserat på
invånarantalet.

Kommuner som ansluts till förvaltningsområdet för finska:

Laxå kommun
Kramfors kommun



Kommuner och landsting som ansluts till förvaltningsområdet för samiska:

Vindelns kommun
Örnsköldsviks kommun
Stockholms kommun
Stockholms läns landsting

Kommuner och landsting som ansluts till förvaltningsområdet för meänkieli:

Stockholms kommun
Stockholms läns landsting



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Göteborg och
Partille den 14 december
Publicerad 14 december 2018

Fredagen den 14 december besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Göteborg och
Partille. Ministern kommer bland annat att besöka
Partille Kulturskola, som i år firar 75 år.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Fredag 14 december

14.00 – 15.00 Besök på Partille Kulturskola, som i år firar 75 år sedan
grundandet 1943. Under veckan har kulturskolan haft en galavecka för att
markera firandet.
Adress: Gamla Kronvägen 56, Partille

 

Ministern kommer under dagen också att besöka redaktionen på Expressens
västsvenska edition GT i Göteborg.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke invigningstalar
på konferens i Malmö om fristäder
för hotade konstnärer och
författare
Publicerad 04 december 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
invigningstalar på konferensen Safe Havens i Malmö
med 5 december. Konferensen är den sista officiella
programpunkten inom ramen för Sveriges
ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2018 och
handlar om utvecklingen av fristadsnätverket för hotade
konstnärer.
Årets konferens knyter an till den konferens som år 2013 hölls på samma
tema under Sveriges senaste ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Safe
Havens 2018 syftar till att hitta praktiska arbetsmetoder som bland andra
organisationer, makthavare och tjänstemän kan använda sig av i sitt arbete
med hotade konstnärer och författare. Under konferensen kommer även
Rörelsernas museum att presenteras.

Safe Havens arrangeras av Malmö Stad tillsammans med Rörelsernas
museum, Statens kulturråd och Region Skåne.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke till Berlin och Bryssel
Publicerad 26 november 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Berlin och Bryssel 26–27 november, bland
annat för EU:s ministerrådsmöte för utbildning,
ungdom, kultur och idrott.
På ministerrådsmötet väntas bland annat beslut om att anta rådsslutsatser om
en arbetsplan för kultur 2019–2022. Ministrarna väntas också anta
rådsslutsatser om en stärkt ställning för europeiskt innehåll i den digitala
ekonomin. Syftet är att stärka sektorn, men också att främja mångfald,
synlighet och innovation i en tid av stark teknisk och ekonomisk utveckling.

Utöver detta kommer ministerrådet att hålla en riktlinjedebatt om hur
mediepolitikens fokus på mediemångfald, kvalitetsjournalistik och medie-
och informationskunnighet också kan medverka till att bemöta spridningen
av desinformation online. 

Ministerrådets arbetsplan för kultur 2019–2022

Arbetsplanen pekar ut de fokusområden som rådet kommer att arbeta med
och de arbetsmetoder som ska användas i arbetet. Planen bygger vidare på
den nuvarande arbetsplanen för kultur för 2015–2018. Bland prioriteringarna
i den nya arbetsplanen märks bland annat konstnärlig frihet, kulturarvets
hållbarhet, social sammanhållning och välfärd, samt jämställdhet mellan
kvinnor och män.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
invigning av Konstmuseet i Norr
och Kirunas stadshus Kristallen
Publicerad 22 november 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Kiruna idag, 22 november, för att delta vid
invigningen av Kristallen, Kirunas nya stadshus, samt
vid invigningen av den första utställningen vid
Norrbottens nya länskonstmuseum Konstmuseet i Norr.
Stadens nya stadshus är den första byggnaden i Kirunas nya stadskärna och
invigs av H.M. Konungen. Statsrådet kommer att hålla tal på invigningen. På
eftermiddagen besöker statsrådet Kiruna stadsbibliotek och senare under
dagen inviger statsrådet Konstmuseet i Norrs första utställning, Transitions
och besöker Kiruna stadsbibliotek.

Hållpunkter i programmet:

Kl. 11.00 Deltar på invigning av Kristallen

Kl. 14.30 Besök på Kiruna stadsbibliotek

Kl. 17.00 Invigning av utställningen Transitions på Konstmuseet i Norr

Alice Bah Kuhnke finns tillgänglig för intervjuer. Vänligen kontakta
pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar vid
Sametingets 25-årsjubileum
Publicerad 14 november 2018

Idag, den 14 november, deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid Sametingets
25-årsjublieum som firas i samband med tingets
plenum i Stuor Gårttje/Storforsen i
Gåbddesavvun/Bredsel i Älvsbyns kommun.
Sametinget invigdes 1993 i Kiruna. Under jubileumsfirandet kommer samiska
konstnärer och slöjdare att berätta om sitt konstnärskap och Elin Teilus med
band kommer att hålla konsert under eftermiddagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke leder möte i
Nordiska ministerrådet för kultur i
Oslo
Publicerad 31 oktober 2018 Uppdaterad 31 oktober 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommer att leda mötet med Nordiska ministerrådet för
kultur den 31 oktober. Mötet hålls i Oslo i samband med
Nordiska rådets årliga session, då bland annat Nordiska
rådets priser delas ut. Sverige är ordförandeland i
Nordiska ministerrådet under 2018.
Vid mötet kommer de nordiska kulturministrarna bland annat att diskutera
kulturens betydelse för upprätthållande och revitalisering av små språk,
däribland de nationella minoritetsspråken. Bland de exempel som kommer
att lyftas fram finns samiska och grönländska kulturaktörer och detta är
bland annat en uppföljning av en workshop om språkrevitalisering som
arrangerades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i september
2018.

Ministrarna kommer även att diskutera processen för att utse en eller flera
gemensamma nordiska kultursatsningar senast 2021. Liknande satsningar
gjordes med Nordic Cool 2013 i Washington och Nordic Matters 2017 i
London. Dessutom kommer en rapport med slutsatser från det nordiska
kulturpolitiska toppmötet i Malmö den 8–9 maj 2018 att diskuteras.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Utrikesdepartementet

Nordiska rådets session äger rum
i Oslo
Publicerad 29 oktober 2018

Utrikesminister Margot Wallström, vice statsminister
och ministern för internationellt utvecklingssamarbete
Isabella Lövin, kulturminister Alice Bah Kuhnke,
miljöminister Karolina Skog, barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Lena Hallengren samt gymnasie-
och kunskapslyftsminister Anna Ekström deltar i
Nordiska rådets session, som i år äger rum den 30
oktober – 1 november i Oslo.
Under sessionen leder utrikesminister Wallström nordiskt
samarbetsministermöte (MR-SAM) i egenskap av ordförande i Nordiska
ministerrådet, MR-SAM:s möte med Nordiska rådets presidium samt
nordiskt utrikesministermöte (N5).

Under MR-SAM beslutas b.la. om en ny handlingsplan för integration, samt
diskussioner kring hur reformarbetet i Nordiska ministerrådet ska tas vidare.

De nordiska utrikesministrarna träffas i det informella s.k. N5-formatet där
de diskuterar utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella frågor. På mötet
kommer bl.a. utvecklingen i Östersjöregionen, transatlantiska relationer,
nordiskt FN-samarbete samt Brexit att komma upp på dagordningen.

Utrikesminister Wallström håller även i årets internationella redogörelse, där
ministern informerar om utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella händelser
under det gångna året, å alla nordiska länders vägnar.

Inom ramen för Nordiska rådets session kommer de nordiska
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kulturministrarna att mötas för andra gången under det svenska
ordförandeskapet. Ministrarna kommer att besluta om vidare process för en
eller flera nya kultursatsningar i utlandet i likhet med Nordic Matters, en
nordisk kulturfestival som hölls under hela 2017 på Southbank Centre i
London. Ministrarna kommer även ta del av slutsatserna från det nordiska
kulturpolitiska toppmötet i Malmö i maj 2018 samt diskutera kulturens roll
för stärkande och revitalisering av nationella minoritetsspråk och andra små
språk i Norden – detta med anledning av det svenska ordförandeskapets
språkrevitaliseringsworkshop ”Håll språken levande!” i september 2018.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström kommer under
Nordiska rådets höstsession, å MR-U:s vägnar, lägga fram redogörelsen om
uppföljning av deklarationen om nordisk språkpolitik. Språkdeklarationen
beskriver de långsiktiga språkpolitiska målen i Norden och i årets
redogörelse presenteras hur verksamheten på området sett ut sedan den förra
redogörelsen lades fram 2015. Det nordiska språksamarbetet har varit i fokus
under det svenska ordförandeskapet i MR-U och under året har en ny
organisatorisk modell för det fortsatta språksamarbetet arbetats fram.

Miljöminister Karolina Skog och ministern för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin leder miljö- och
klimatministermötet i Oslo. På agendan står bland annat hållbara städer,
klimatanpassning och nordiska insatser inför och under COP24. Karolina
Skog presenterar det nya samarbetsprogrammet för åren 2019-24 i Nordiska
rådets plenum.

Markku Rummukainen, som är Sveriges fokalpunkt för FN:s klimatpanel
IPCC, presenterar IPCC:s rapport om 1,5 graders global uppvärmning under
ministrarnas möte med Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden.

Det svenska ordförandeskapet har under ordförandeskapsåret framgångsrikt
drivit arbetet mot sexuella trakasserier, och #MeToo har varit på den
politiska dagordningen i flertalet ministerråd. Jämställdhetsminister Lena
Hallengren avser under Nordiska rådets session att redogöra för arbetet med
#MeToo inom samtliga verksamhetsområden.

Arbetet med det svenska prioriterade projektet ”Lösningar för vård och
omsorg på distans” har intensifierats och en konferens kring projektet
kommer att genomföras i slutet av november.

Rapporten om hur det nordiska samarbetet på det sociala området ska
stärkas har mottagits av det svenska ordförandeskapet och nu ska dessa



förslag föras vidare.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar på RIF-
råd
Publicerad 11 oktober 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
vid EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den
11 oktober. Rådet kommer bland annat att behandla
rådsslutsatser om tillämpningen av EU:s stadga om de
grundläggande rättigheterna under 2017.
Direktören för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Michael O’Flaherty,
kommer att medverka vid rådsmötet för en diskussion med ministrarna. I
samband med rådsmötet kommer Alice Bah Kuhnke ha ett separat möte med
Michael O’Flaherty.

Rådsslutsatserna baserar sig på EU-kommissionens rapport om tillämpningen
av stadgan under 2017, såväl inom EU-institutionerna som i
medlemsstaterna. Utkastet till rådsslutsatserna innehåller skrivningar om att
EU är en union av värden, vilket innebär respekt för människans värdighet,
frihet, demokrati jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga
rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.  I
rådsslutsatserna behandlas också olika rättighetsområden kopplade till
stadgan, som t.ex. barns rättigheter och rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna

Stadgan om de grundläggande rättigheterna slår fast de grundläggande
rättigheter som både Europeiska unionen och medlemsstaterna måste
respektera när de genomför unionslagstiftningen. Stadgan är rättsligt
bindande och innehåller bestämmelser om bl.a. rätten till liv, förbud mot
tortyr, yttrandefrihet, icke-diskriminering, arbetstagares rättigheter, rätten till
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hälso- och sjukvård, rätten till ett effektivt rättsmedel och opartisk domstol.
EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna är sedan 2009 en del av EU:s
fördrag.  Varje år presenterar EU-kommissionen en rapport om hur EU-
länderna tillämpat stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU.



Pressmeddelande från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning för
att ta fram nya hyresmodeller för
vissa kulturinstitutioner
Publicerad 30 augusti 2018

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare
som ska utreda och föreslå nya alternativa och hållbara
hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan
2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell.
– Detta är ett viktigt steg för att ge Statens fastighetsverk och de berörda
kulturinstitutionerna de bästa förutsättningarna till ett välfungerande
hyresförhållande, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I utredningen ingår att värdera och bedöma möjligheterna till att de
föreslagna alternativa modellerna kan tillämpas på andra motsvarande
fastigheter som rymmer kulturverksamheter och som förvaltas av Statens
fastighetsverk.

– Äntligen närmar vi oss ett avslut i denna segdragna fråga om modell för
hyressättning för några av våra betydelsefulla kulturinstitutioners byggnader.
En ny modell kommer att underlätta för de berörda att få bättre
planeringsförutsättningar vad gäller deras hyreskostnader, säger
kulturminister Alice Bah Kuhnke

Huvudbyggnaderna vid Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska Teatern,
Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet har
sedan 2001 en hyresmodell som inte har fungerat som regeringen och
parterna har tänkt sig. Riksdagen har också tillkännagivit för regeringen att
man bör överväga de särskilda problem som systemet med kostnadshyra har
lett till inom kulturområdet. Av det skälet har regeringen valt att besluta om
ett kommittédirektiv.
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En särskild utredare ska:

analysera nuvarande hyresmodell och hyresrelation mellan de fem
kulturinstitutionerna och Statens fastighetsverk och modellens effekter
för hyresgästerna och statens finanser,
med utgångspunkt i analysen föreslå nya hållbara alternativa
hyresmodeller för de fem kulturinstitutionerna för att hantera bristerna
med den befintliga modellen,
belysa effekterna av förslagen för såväl berörda kulturinstitutioner, som
Statens fastighetsverks fastighetsförvaltning och statens finanser, och
värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa
modellerna kan tillämpas på andra motsvarande fastigheter som rymmer
kulturverksamhet och som förvaltas av Statens fastighetsverk.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2019.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Skarpare sanktioner mot
diskriminering och trakasserier
Publicerad 30 augusti 2018

Regeringen vill se skarpare sanktioner mot de
arbetsgivare som inte följer lagstiftningen gällande
diskriminering och trakasserier. Nu tillsätts en utredning
som ska ta fram förslag på hur tillsynen över
diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.
 

– Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering
och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser. Efter #metoo-
uppropen under hösten stod det klart att vi behöver skärpa lagstiftningen. Nu
tar vi nästa steg, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett annat exempel är osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som
existerar, trots att diskriminering på grund av kön är förbjuden och det finns
tydliga krav på det förebyggande arbetet mot diskriminering genom bl.a.
lönekartläggning.

Regeringen tillsätter nu utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn
över diskrimineringslagen. En särskild utredare ska se över behovet av
åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva
åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567).

Utredaren ska bland annat:

överväga om nuvarande bestämmelser i diskrimineringslagen om tillsyn
vad gäller aktiva åtgärder är ändamålsenliga för en effektiv efterlevnad
av bestämmelserna,
vid behov föreslå ändringar som kan leda till en ökad efterlevnad,
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analysera hur tillsynen över bestämmelserna i diskrimineringslagen när
det gäller det skollagsreglerade området, i sin helhet kan flyttas till
Statens skolinspektion, och
lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2019.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har
expedierats.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statens kulturråd ska förbereda
kultursatsning i glesbygden
Publicerad 30 augusti 2018

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att
förbereda en satsning på att stärka kulturverksamheter i
Sveriges glesaste landsbygder. Satsningen ska
genomföras under 2019–2020.
– ’Mer kultur till fler’ har varit min och regeringens paroll under hela
mandatperioden, och det genomsyrar även detta uppdrag till Statens
kulturråd. Det ska inte spela någon roll var i landet du bort – kulturen måste
vara tillgänglig, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen ska genomföras i form av tidsbegränsade pilotprojekt under
perioden 2019–2020. Statens kulturråd ska inför satsningens början 2019
förbereda så att medel kan sökas av aktörer i hela landet och beslutas av
myndigheten på ett ändamålsenligt och skyndsamt sätt. Myndigheten ska
även säkerställa att medlen kompletterar övriga satsningar inom
kultursamverkansmodellen. Satsningen aviserades i våras i regeringens
proposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett
Sverige som håller ihop (2017/2018:179).

Under satsningen ska Statens kulturråd även följa upp och sammanställa de
erfarenheter som vinns inom pilotprojekten och sprida dessa till berörda
aktörer i hela landet.

Uppdraget ska delredovisas den 15 november 2018 och slutredovisas den 15
mars 2021.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Växjö
Publicerad 30 augusti 2018 Uppdaterad 30 augusti 2018

Den 1 september besöker kultur- och demokratiminister
Växjö. Ministern kommer bland annat att delta vid
invigningen av Släktforskardagarna i Växjö.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Lördag 1 september

10.00 – 11.00 Ministern talar vid invigningen av Släktforskardagarna.
Adress: Idrottshuset, Bollgatan, Växjö

11.30 – 12.15 Besök och rundvisning på Smålands museum:
Adress: Södra Järnvägsgatan 2, Växjö

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Jönköpings län
Publicerad 29 augusti 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker bland annat Jönköping, Aneby, Nässjö och
Värnamo den 30 – 31 augusti. Minister kommer bland
annat att tala vid Alla får plats-veckan i Aneby och
besöka kulturhuset Spira i Jönköping.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Torsdag 30 augusti

12.00 – 13.00 Ministern talar vid Anebys Alla får plats-veckan som i år har
temat demokrati. 
Adress: Fredstorget, Aneby

16.00 – 16.45 Besök och guidad vandring på kulturhuset Spiran.
Adress: Kulturgatan 3, Jönköping

17.15 – 17.45 Ministern deltar vid konsthängningen inför Södra
Vätterbygdens konstrunda.
Adress: Tändsticksområdet, Tändsticksgränd 28

Fredag 31 augusti

11.15 – 12.15 Guidad tur i Nässjö med fokus på gatukonst och offentlig
konst. Promenaden avslutas med besök på invigningen av Nässjös nya
väggmålning på Brogatan 3.
Rundturen startar på vid Konsthallen, Mariagatan 2, Nässjö.

https://www.regeringen.se/


13.30 – 14.15 Besöker Kulturskolan Finnvedskolan
Adress: Malmstensgatan 21, Värnamo



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tre demokratiambassadörer
presenterade
Publicerad 29 augusti 2018 Uppdaterad 29 augusti 2018

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke har i
dag presenterat de tre demokratiambassadörer, som
tillsammans med Peter Örn kommer att arbeta i
regeringens kommitté Demokratin 100 år. De tre
ambassadörerna är Lena Posner Körösi, Rosaline
Marbinah och Emma Frans.
– Vår demokrati måste främjas, förankras och försvaras. Vi kommer lyckas
om vi som samhälle gemensamt tar oss an de utmaningar vi har. De nu
utsedda ambassadörerna ska bredvid utredare Peter Örn och utifrån sina
respektive kunskaper och erfarenheter, föra dialog och bygga upp
samarbeten med och mellan olika delar av samhället inför att vår demokrati
fyller 100 år, år 2021, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister.

Deltagare i kommittén Demokrati 100 år:

Peter Örn

Demokratiambassadör och kommitténs ordförande. Bland annat förre detta
vd Sveriges Radio, statlig utredare och generalsekreterare för Röda korset.

Lena Posner Körösi

Demokratiambassadör. Leg. Psykolog. Ordförande för Amanah, Malmö,
ordförande för Paideia folkhögskola och samhällsdebattör.

Rosaline Marbinah

https://www.regeringen.se/


Demokratiambassadör. Ordförande i Sveriges ungdomsorganisationer LSU.
Före detta ordförande för Utrikespolitiska förbundet.

Emma Frans

Demokratiambassadör. Doktor i medicinsk epidemiologi. Står bakom
artikelserien Vetenskapskollen i SvD. Författare, bloggare och mottagare av
Stora Journalistpriset 2017.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya regler ska tydliggöra
ansvarsfördelningen inom
Sametinget
Publicerad 28 augusti 2018

I dag överlämnades en proposition till riksdagen där
regeringen föreslår ändringar i regleringen för
Sametinget och sametingsvalet som ska träda i kraft
den 1 juli 2019. Förslagen innebär bland annat vissa
ändringar i Sametingets organisation.
I propositionen Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet
(prop 2017/18:287) föreslås ändringar i sametingslagen (1992:1433). Bland
annat innebär förslagen att Sametingets styrelse ska ansvara för Sametingets
verksamhet. Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de
direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Sametingets plenum ska även i
fortsättningen vara det högsta beslutande organet.

Förändringarna innebär att det blir en tydligare ansvarsfördelning mellan
Sametingets olika funktioner: plenum, styrelsen och kanslichefen.
Verksamheten kommer härigenom att kunna bedrivas effektivare bl.a.
genom att oklarheter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och
kanslichefen minskas.

Nya regleringar om offentlighet, ordning och ekonomiska
förmåner

Regeringen föreslår även att andra bestämmelser tas in i sametingslagen:

Sametingets plenum föreslås få rätt att besluta om skäliga ekonomiska
förmåner, t ex pension, för ledamöter och ersättare.
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Bestämmelser, dels om offentlighet vid Sametingets sammanträden, dels
om att ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträden i plenum
och då också har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte
rättar sig efter tillsägelse.
Det föreslås också en särskild lag om säkerhetskontroll vid offentliga
sammanträden i Sametinget. Den omfattar såväl Sametingets plenum
som sammanträden i styrelsen och i nämnderna.
Bestämmelser om val till Sametinget, bl.a. tas kravet i sametingslagen på
svenskt medborgarskap för att vara valbar till Sametinget bort. Förslagen
innebär en större enhetlighet i valförfarandet vid de olika valen. Det kan
bidra till ökad förutsebarhet och att stärka förtroendet för valens
genomförande i Sverige



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan till
frukostseminarium: Alice Bah
Kuhnke presenterar
demokratiambassadörer
Publicerad 27 augusti 2018

I samband med ett frukostseminarium om demokratins
utmaningar på onsdag den 29 augusti presenteras tre
demokratiambassadörer som tillsammans med Peter
Örn kommer att arbeta i kommittén Demokratin 100 år.

Tid: 29 augusti 2018 kl. 08.00 till kl. 08.45
Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10–12, Stockholm

Seminariet för öppet för media. Föranmälan krävs och sker till Boris Vasic
via mail senast tisdagen 28 augusti.

Ta med presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Per Bolund
besöker Linköping och Norrköping
Publicerad 24 augusti 2018

Den 27–28 augusti kommer ministrarna Alice Bah
Kuhnke och Per Bolund bland annat att delta i samtal
vid handelskamrarna i Linköping och Norrköping.
Ministrarna kommer även att delta vid ett panelsamtal
på Campus Norrköping, Linköpings universitet.
Delar ur ministrarnas program (med reservation för ändringar). Tid för
intervjuer finns, kontakta pressekreteraren.

Måndag 27 augusti

12.00 – 13.00 Ministrarna deltar i ett lunchsamtal om klimatet. Arrangörer är
Östsvenska handelskammaren och CSR East Sweden.
Adress: Cleantech Park, Gjuterigatan 1, Linköping

14.30 – 15.30 Utfrågning av elever på Katedralskolan.
Adress: Platensgatan 20, Linköping

Tisdag 28 augusti

07.30 – 09.00 Frukostsamtal om klimatet. Arrangörer är Östsvenska
handelskammaren och CSR East Sweden.
Adress: Kammarforum, Dalsgatan 13, Norrköping

11.00 Presstid. Ministrarna har innan dess träffat klimatforskare på SMHI.
Adress: SMHI, Folkborgsvägen 17.

13.15 – 15.00 Panelsamtal på Campus Norrköping, Linköpings universitet.
Moderator Johan Hedrén, universitetslektor.
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Adress: Campus Norrköping, K4 i Kåkenhus

15.30 – 17.00 Studiebesök på secondhandbutiken Varie.
Adress: Rådstugugatan 30



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Örebro Pride
Publicerad 24 augusti 2018

Den 25 augusti besöker kultur- och demokratiministern
Alice Bah Kuhnke Örebro för att delta i stadens
pridefirande.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Lördag 25 augusti

17.00 – 18.30 Ministern deltar i paraden på Örebro Pride 2018 och håller
därefter tal på Pridescenen i Stadsparken. 
Adress: Paraden avgår från Fabriksgatan 21, Örebro.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndighetsstrukturen inom
minoritetspolitiken ska utredas
Publicerad 23 augusti 2018

En särskild utredare får i uppdrag att analysera och
föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och
uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras.
Syftet är att skapa en ändamålsenlig organisering av
uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.
– Att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter har
varit en hjärtefråga för mig under hela mandatperioden. Jag är glad över att
vi nu tar ännu ett steg mot en förvaltning som effektivt gör detta arbete,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Den särskilda utredaren ska bland annat:

analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i nuvarande
ansvarsfördelning, ta ställning till behovet av organisationsför-ändringar
och vid behov lämna förslag till förändringar,
analysera effektiviteten och ändamålsenligheten i uppföljningssystemet,
ta ställning till behovet av förändringar och vid behov lämna förslag till
förändringar, och
lämna nödvändiga och fullständiga författningsförslag.

Ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken
ska utredas utifrån sex utgångspunkter: 1) säkerställd efterlevnad av
rättigheter, 2) centralt och samlat ansvar, 3) behovet av bred kompetens, 4)
tydlighet och förutsägbarhet, 5) effektivitet, långsiktighet och styrning, samt
6) Sametingets ansvar.
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Förslag som lämnas ska syfta till att se till att ansvariga myndigheter på bästa
sätt bidrar till att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas
rättigheter, och till effektiv verksamhet inom den offentliga förvaltningen.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har
expedierats.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nationell satsning på medie- och
informationskunnighet ska öka
motståndskraften mot
desinformation och näthat
Publicerad 23 augusti 2018 Uppdaterad 23 augusti 2018

Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv till
en nationell satsning på medie- och
informationskunnighet (MIK). Uppdraget innebär att
arbeta med insatser som ökar människors
motståndskraft mot desinformation, propaganda och
näthat.
– Digitaliseringen, ett förändrat medielandskap och nya medievanor har lett
till ett ökat behov av att vi alla har tillräckliga kunskaper för att kritiskt
granska information och nyheter vi tar del av. Desinformation, propaganda
och näthat sprider sig snabbt i vårt samhälle. Det hotar vår demokrati och vi
behöver alla stå emot det och stå upp mot det, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget ges till forskaren Carl Heath och innebär bland annat att:

samarbeta med relevanta aktörer för att komplettera, förstärka och
sprida kunskap om pågående MIK-insatser, 
sammanställa och sprida kunskap om digitala miljöers betydelse för
kvinnor och mäns, flickor och pojkars delaktighet och deltagande i
demokratin med fokus på desinformation, propaganda och näthat, samt
identifiera kunskapsluckor på området, 
sammanställa och sprida goda exempel på metoder som förebygger och
motverkar förekomsten och effekterna av desinformation, propaganda
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och näthat, 
analysera behovet av fortsatta insatser i dialog med berörda aktörer och
vid behov lämna förslag på hur utredarens insatser och analyser kan tas
vidare inom den befintliga myndighetsstrukturen.

Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 oktober 2020.

Kommittédirektivet publiceras på regeringens webbplats efter att det har
expedierats.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Västra
Götaland
Publicerad 17 augusti 2018

Kultur- och demokratiministern besöker flera orter i
Västra Götaland, bland annat Göteborg, Borås och
Trollhättan. Ministern kommer att delta i Europride i
Göteborg, samt besöka lokaltidningarnas redaktioner.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar). För intervjuer,
kontakta pressekreteraren.

Lördag 18 augusti

15.30 Ministern deltar i Europride 2018-paraden i centrala Göteborg.
Adress: Paraden avgår från Heden

20.30 – 21.15 Deltar vid Europrides avslutningsceremoni. 
Adress: Götaplatsen, Göteborg

Söndag 19 augusti

11.00 Deltar vid återinvigningen av staty av författaren Thomas Thorild i
Kungälv. 
Plats: Ytterbyvägen 2, Kungälv

Måndag 20 augusti

09.00 Besöker redaktionen på Beta Borås vid Borås Tidning.

14:30 Besök på Mölnlycke kulturhus i Nemeshallen.

16.45 Besök fotoutställningen ”Min pappa Kamilla” och Landvetter
Kulturhus. 
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Adress: Åvägen 2, 435 44 Mölnlycke

Tisdag 21 augusti

13.20 Talar vid Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings årskonferens i
Trollhättan. Ministern kommer även att delta i en paneldebatt med Torgny
Sandgren, Kulturskolerådet, och Jens Ericson, Kulturskolan i Trollhättan. 
Adress: Folkets Hus Kulturhuset, Kungsgatan 25, Trollhättan.

16.45 Besök på Kronan bibliotek. Ministern kommer också att hålla ett
föredrag om regeringens satsningar på biblioteken och läsfrämjande klockan
17.30. 
Adress: Lantmannavägen 113, Trollhättan

Onsdag 22 augusti

08.30 – 09.30 Besöker TTELA:s redaktion i Trollhättan.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sametinget ska yttra sig i ärenden
om fastställande av samiska
ortnamn
Publicerad 16 augusti 2018 Uppdaterad 16 augusti 2018

Regeringen har i dag beslutat om en
förordningsändring som ger Sametinget uppgifterna att
yttra sig i ärenden om fastställande av samiska
ortnamn, granska förslag till samiska namn på allmänna
kartor och yttra sig i frågor om personnamn med samisk
anknytning. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2018.
– Det samiska samhället har centrala kunskaper om ortnamn som vi behöver
få ta del av. Att synliggöra de samiska namnen är en del i den större
processen att ge erkännande till det samiska folket och därför är denna nya
uppgift för Sametinget så viktig, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Dagens beslut innebär att Sametinget ska ha uppgifterna att:

yttra sig i ärenden om fastställande av samiska ortnamn och granska
förslag till samiska namn på allmänna kartor, och
yttra sig i frågor om personnamn med samisk anknytning.

Bakgrund

Sametinget samarbetar sedan 2006 med Institutet för språk och folkminnen
(ISOF) och Lantmäteriet om de samiska ortnamnen. Sametinget lämnar
yttranden och rekommendationer om de samiska ortnamnen till ISOF som
Lantmäteriet sedan beslutar om. Sametinget och ISOF finns även
representerade i Ortnamnsrådet.
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Vad gäller personnamn är det Skatteverket som beslutar om förvärv eller
ändring. Enligt en bestämmelse som trädde i kraft den 1 juli 2017 ska
Skatteverket begära in yttranden från myndighet eller annan om det behövs
för att pröva ett namns lämplighet med hänsyn till språkliga eller andra
förhållanden.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
besöker Hudiksvall
Publicerad 10 augusti 2018

Alice Bah Kuhnke besöker Hudiksvall den 14 augusti.
På programmet för besöket står bland annat
Hälsinglands museum.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Tisdag 14 augusti

Besöker Hudiksvalls tidning och träffar ansvarig utgivare för
Helahälsingland, Anders Ingvarsson.

9.45 – 11.15 Ministern besöker Hälsinglands museum för samtal med
museichef Gunilla Stenberg. 
Adress: Storgatan 31, Hudiksvall

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Sundsvall och Härnösand
Publicerad 10 augusti 2018

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Sundsvall och Härnösand den 12 – 13 augusti.
Ministern kommer bland annat att göra
verksamhetsbesök på Fritidsbåtsmuseet i Härnösand
och Sundsvalls stadsbibliotek.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Söndag 12 augusti

15.00 – 17.00 Ministern deltar i feministisk stadsvandring i Sundsvall.
Vandringen startar vid Lillgården, Esplanaden 21.

Måndag 13 augusti

9.00 – 11.00 Besök på Härnösands bibliotek samt Fritidsbåtsmuseet.
Adress: Universitetsbacken 3, Härnösand.

14.30 – 15.30 Besöker Sundsvalls stadsbibliotek. 
Adress: Packhusgatan 4, Sundsvall

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till WOW Talks
Publicerad 09 augusti 2018 Uppdaterad 09 augusti 2018

Fredagen den 10 augusti deltar kultur- och
demokratiministern på WOW Talks på Way Out West.
Ministern kommer bland annat att tala om hur man
skapar likvärdig tillgång till kultur.
18.00 – 18.45 WOW Talks: Hur man skapar likvärdig tillgång till kultur.
Plats: Höjden, Slottskogen, Göteborg

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inleder
Apelrydsseminariet 2018
Publicerad 09 augusti 2018 Uppdaterad 09 augusti 2018

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Båstad på fredag den 10 augusti för att bland
annat inleda Apelrydsseminariet 2018 med temat
Utbildning och jämställdhet.
13.10 – 13.30 Ministern inledningstalar på seminariet, som anordnas av
Fredrika Bremer-förbundet för tionde året. Seminariet pågår 10 - 11 augusti. 
Plats: Apelrydsskolan, Kattviksvägen 207, Båstad

För intervjuer, kontakta pressekreteraren.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke inviger Sunne
Kulturvecka
Publicerad 03 augusti 2018

5 - 6 augusti gör kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke besök i Värmland. Bland annat kommer
Alice Bah Kuhnke att inviga Sunne Kulturvecka, besöka
Alma Löv Museum och träffa deltagare i det kommunala
projektet ”Valet är ditt” i Arvika.
Urval ur programmet:

5 augusti kl. 20.00 Invigning av Sunne Kulturvecka
Adress: Rottneros Park, Parkkvägen, Sunne

6 augusti kl. 10.45 Besöker Alma Löv Museum of Unexpected Art
Adress: Smedsby 108, Östra Ämtervik

6 augusti kl. 13.00 Besöker "Valet är ditt", kommunalt projekt för att höja
valdeltagande
Adress: Integrationscentrum, Köpmangatan 4, Arvika

6 augusti kl. 14.00 Tal och utfrågning om demokrati och kultur
Arr: Projektet "Valet är ditt", Arvika Kommun
Adress: Stadsparken, Arvika

6 augusti kl 19.00 Scensamtal om kultur och demokrati
Arr: Visklubben Hallen
Adress: Kvarteret Almen, Älvgatan, Karlstad

För intervjuer i samband med besöken, kontakta pressekreteraren

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Bah Kuhnke
besöker frivilliga i Ljusdal
Publicerad 31 juli 2018

Idag tisdag den 31 juli gör kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke besök vid Röda Korsets
frivilliginsatser i samband med bränderna i Ljusdals
kommun. Vid besöket på Färila Folkets hus finns
möjlighet till intervjuer kl 14.30.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Regeringskansliet

Regeringen på Stockholm Pride
2018
Publicerad 30 juli 2018

För fjortonde gången deltar Regeringskansliet på
Stockholm Pride. Arbetet för lika rättigheter och
möjligheter för hbtq-personer är en viktig fråga för
regeringen. Ett sätt att sprida kunskap om regeringens
strategi är att medverka i Pride.
– Det måste vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och
möjligheter. Pride är ett sätt att visa solidaritet med de som utsätts för
förtryck och manifestera friheten att älska och vara precis den du är, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I Regeringskansliets tält i Pride Park på Östermalms IP jobbar flera
medarbetare som kan berätta om regeringens politik när det gäller hbtq-
personer och även om Regeringskansliet som arbetsgivare.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Bergmancenter på Fårö och
Bergmanveckan 2018
Publicerad 29 juni 2018

Lördagen den 30 juni besöker kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke Bergmancenter
på Fårö och Bergmanveckan 2018. Under sitt besök på
Bergmanveckan kommer ministern bland annat att möta
Bergmancenters styrelse för samtal om jubileumsåret.
2018 skulle Ingmar Bergman ha fyllt 100 år och detta markeras genom ett
stort firande, både nationellt och internationellt. Regeringen stödjer firandet
med bidrag till Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på
Fårö, Kungliga Dramatiska teatern och Svenska Filminstitutet.

- Ingmar Bergman är en av våra största konstnärer genom tiderna. Att bidra
till att lyfta komplexiteten i hans konstnärskap under jubileumsåret är för
regeringen ett sätt av flera att verka för att hans verk kan inspirera och
omkullkasta verkligheten för både nutida konstnärer och oss andra, säger
Alice Bah Kuhnke. 

Regeringens satsning innebär att:

Kungliga Dramatiska teatern AB, Stiftelsen Ingmar Bergman och
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö totalt tillförs 8 miljoner kronor 2018.

Svenska Filminstitutet tillförs 5 miljoner kronor från och med 2018 och
ytterligare 10 miljoner från och med 2019 för bevarandet av filmarvet i
Ingmar Bergmans namn.
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Från och med 2019 föreslås Stiftelsen Bergmancenter på Fårö få ett
årligt stöd.

För intervjuer i samband med besöket, kontakta pressekreterare Anna
Söderström.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes program för
Almedalen 2018
Publicerad 29 juni 2018

Den 1-2 juli deltar kultur- och demokratiministern Alice
Bah Kuhnke vid seminarier och evenemang på
Almedalsveckan i Visby. Ministern deltagande kommer
att fokusera på demokratifrågor samt kultur och #metoo.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Söndagen 1 juli

15.30 – 16.00 
Ministern kommer att hålla ett anförande om vikten att främja, förankra
och försvara demokratin på invigningen av 
Almedalsveckan.

Arrangör: Huvudarrangörerna Almedalsveckan
Plats: Almedalsscenen

17.30 – 17.50 
Håller anförande vid öppnandet av det nordiska programmet vid
Nordiska ministerrådets närvaro i Almedalen.

Arrangör: Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Nordens Fackliga
Samorganisation
Plats: Strandvägen 4

Måndagen 2 juli

8.30 – 9.30 
Deltar i samtal på seminariet Makt, mod och motstånd – vad gör Sverige
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för att stödja de som försvarar mänskliga rättigheter?

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda
Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

11.00 – 11.45 
Samtal om ungas demokratiska deltagande vid seminariet Hur nås unga i
valrörelsen 2018?

Arrangör: Sveriges Tidskrifter, Veckorevyn
Plats: Donnerska huset, Donners plats 1

14.00 – 14.45 
Deltar i seminariet Är kulturen valårets mest underskattade fråga?

Arrangör: Riksteatern
Plats: Tranhusgatan 23A

15.00 – 15.45 
Deltar i panelsamtal på seminariet Metoo – Från hashtag till handling.

Arrangör: TCO
Plats: Strandgatan 19

Lördagen 7 juli – söndagen 8 juli

Deltar i partiarrangemang.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning att
se över den svenska radio- och tv-
lagen
Publicerad 28 juni 2018

Regeringen har i dag fattat beslut om att tillsätta en
utredning för att göra en översyn av radio- och tv-lagen.
Maria Eka som är chefsrådman vid Förvaltningsrätten i
Stockholm har samtidigt utsetts till utredare.
Utredaren får i uppdrag att se över den svenska radio- och tv-lagen för att
bland annat genomföra kommande ändringar i de gemensamma europeiska
reglerna i det s.k. AV-direktivet. Utredningens direktiv omfattar också frågor
kopplade till det förslag som branschorganisationen Utgivarna presenterat
om ett utökat medieetiskt självregleringssystem.  Branschinitiativ till
självreglering kan spela en viktig roll, eftersom utredaren ska se över
möjligheten att använda samreglering för att genomföra direktivets regler. 

Direktivet ställer krav på grundläggande reglering av tv och beställ-tv i
Europa. Ändringarna i AV-direktivet innebär bland annat möjligheter att
liberalisera annonsreglerna för tv, men också ökade krav på åtgärder för
skydd av minderåriga och högre krav på europeiskt innehåll i beställ-tv-
tjänster, inklusive sådana tjänster som Netflix. En nyhet i direktivet är att
grundläggande innehålls- och reklamregler införs också för
videodelningsplattformar som t.ex. Youtube. Det ändrade direktivet
förväntas antas under hösten 2018.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker arbetet för
hbtq-personers lika rättigheter och
möjligheter
Publicerad 28 juni 2018

Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter –
Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och
Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter,
samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att
särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört
som syftar till att förebygga och motverka diskriminering
av transpersoner. Detta är de senaste i en lång rad av
reformer som regeringen har beslutat om för att stärka
arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och
möjligheter.
– Det måste vara självklart att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och
möjligheter. Även om situationen för hbtq-personer i Sverige är överlag
positiv, finns det fortfarande luckor som måste fyllas vilket vi steg för steg
har gjort under mandatperioden, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Som hbtq-strategiska myndigheter ges Jämställdhetsmyndigheten,
Migrationsverket och Statens skolverk en uttalat definierad roll för att främja
hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. Sedan tidigare är
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statens
kulturråd hbtq-strategiska myndigheter.

Regeringen har också beslutat att ge DO i uppdrag att särskilt redovisa de
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insatser myndigheten har genomfört som syftar till att förebygga och
motverka diskriminering av transpersoner. Transpersoner är i flera avseende
en särskilt utsatt grupp och det finns ett behov av ökad kunskap om hur vi
bäst främjar transpersoners lika rättigheter.

Kommande insatser

Regeringen avser att ge Barnombudsmannen (BO) i uppdrag att utifrån sin
metod Unga Direkt prata med barn och unga om frågor som rör könsidentitet
och om intersexvariationer. Erfarenheterna ska samlas och spridas så att de
kan utgöra ett stöd för anhöriga och barn och unga med transerfarenheter.

Regeringen avser också att ge Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta
fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och
ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

Regeringen kommer även att inleda en dialog med Riksidrottsförbundet om
transpersoners situation inom idrotten i syfte att diskutera hur idrotten kan
motverka diskriminering.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anette Novak ny direktör och chef
för Statens medieråd
Publicerad 28 juni 2018

Regeringen har i dag utsett Anette Novak till ny direktör
och chef för Statens medieråd. Anette Novak tillträder
tjänsten den 4 oktober 2018.
– Anette Novak är en erfaren ledare med gedigen bakgrund inom
mediebranschen. Hon tillför nödvändig spetskompetens inom media och
kommunikation och kan med den utveckla och driva Statens medieråd, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Vi upplever en period då demokratin utmanas; jag kan inte tänka mig något
viktigare uppdrag just nu än att få ta mig an uppgiften att arbeta med film-
och mediefrågor, inte minst för att stärka medie- och
informationskunnigheten i Sverige, säger Anette Novak.

Anette Novak är i grunden journalist med bland annat bakgrund som
chefredaktör på Norran. Sedan 2013 är hon vd för det statligt ägda företaget
RISE Interactive, och var 2015-2016 regeringens särskilda utredare i
utredningen En mediepolitik för framtiden. Anette Novak har även vissa
styrelse- och förtroendeuppdrag och är för närvarande aktiv ledamot av
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Statens medieråd

Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig
mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Statens
medieråd ska också besluta om åldersgränser för film som är avsedd att visas
offentligt för barn under 15 år.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nystart för en stärkt
minoritetspolitik
Publicerad 28 juni 2018

Regeringen har beslutat om skrivelsen Nystart för en
stärkt minoritetspolitik samt flera regeringsuppdrag för
att ytterligare stärka den svenska minoritetspolitiken
efter propositionen En stärkt minoritetspolitik
(2017/18:99). Bland annat tas nästa steg i fråga om
språkcentrum och organisationsbidraget till de
nationella minoriteterna höjs.
– Den politik och de uppdrag vi nu har beslutat om är en tydlig förstärkning
av den svenska politiken för våra fem nationella minoriteter, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Skrivelsen Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282)
utvecklar den fortsatta inriktningen för minoritetspolitiken i de delar som inte
är lagstiftning. I skrivelsen lyfter regeringen bland annat styrningsfrågor och
att regeringen avser att tillsätta en utredning om den fortsatta
myndighetsstrukturen för samordning, utveckling och uppföljning.
Regeringen aviserar att ett handlingsprogram för de nationella
minoritetsspråkens bevarande ska utarbetas och antas samt att
organiseringen av språkcentrum ska utredas för att kunna ingå i programmet.

I skrivelsen utvecklas innebörden av ett helhetsgrepp och för betydelsen av
de internationella åtagandena ökad tydlighet i ansvarsfördelningen.
Regeringen bedömer att stödet för de nationella minoriteternas
riksorganisationer bör öka och att ett motsvarande stöd till samiska
riksorganisationer bör inrättas. Regeringen gör även bedömningar i fråga om
hälso- och sjukvård, kompetensförsörjning och behovet av ökad kunskap och
synlighet i samhället.
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Åtgärder och ökade bidrag stärker minoritetspolitiken
ytterligare

Regeringen beslutar idag också om uppdrag till Sametinget, Institutet för
språk och folkminnen och Socialstyrelsen:

Sametinget ges i uppdrag att utreda formerna för hur Samiskt
språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska
språkvarieteter.
Institutet för språk och folkminnen (ISOF) får i uppdrag att utreda hur
språkcentrum eller motsvarande funktioner för de nationella
minoritetsspråken kan organiseras.
ISOF ska också under 2018 genomföra insatser för att tillgängliggöra
språkliga resurser, bland annat genom att digitalisera material.
Socialstyrelsen ges ett tvådelat uppdrag om att dels informera
kommuner, landsting, vårdgivare och andra berörda aktörer om
minoritetslagens betydelse för socialtjänsten och hälso- och sjukvården,
dels genomföra en kartläggning av behovet av kunskapshöjande insatser
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Regeringen beslutar även om ökade stöd och bidrag till de nationella
minoriteterna:

Engångsvis ökat organisationsstöd till de organisationer som företräder
de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar
med drygt 1 900 000 kronor under 2018. Regeringen ökar även
engångsvis det belopp som ska användas till bidrag till och stöd för
organisationer som företräder samer inom det minoritets-politiska
området med 480 000 kronor under 2018.
Regeringen anslår 2 500 000 kronor för att Institutet för språk och
folkminnen ska genomföra en extra fördelning av ekonomiskt stöd till
projekt som bidrar till revitalisering av de nationella minoritetsspråken.
Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset (STR-T)
beviljas bidrag för vidare insamling och spridning av material med
anledning av den förstudie om det historiska förhållandet mellan staten
och tornedalingar respektive meänkielitalande.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen kraftsamlar för
demokratin
Publicerad 21 juni 2018 Uppdaterad 21 juni 2018

Regeringen vill kraftsamla för att stärka demokratin och
presenterar nu en strategi för att främja, förankra och
försvara demokratin. Som en del i arbetet tillsätter
regeringen också en demokratikommitté. Kommitténs
arbete ska ledas av Peter Örn.
– Samtidigt som vår demokrati står på en stabil grund finns det utmaningar
som vi ska möta. Fler ska vara delaktiga, fler ska ha kunskap och fler ska stå
upp för demokratin. Genom att tillsammans arbeta för ett Sverige som håller
ihop lägger vi grunden för ytterligare 100 år av demokrati i vårt land, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kommittén ska engagera hela det svenska samhället i arbetet för att
högtidlighålla att det år 2021 gått 100 år sedan kvinnor för första gången fick
rösta i val till riksdagen i Sverige. Arbetet ska resultera i förslag på hur
demokratin ska stärkas ytterligare.

– Den svenska demokratin är en ungdomlig hundraåring. Den är stark och
samtidigt bräcklig. Varje generation måste vinna demokratin åter i mötet med
sin tids utmaningar. Det handlar bland annat om göra fler människor mer
delaktiga, om att fördjupa tilliten i samhället och om att möta nya hot mot
demokratin, säger Peter Örn.

Främja, förankra och försvara demokratin – nya åtgärder

Förutom kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati har
regeringen inom dessa områden beslutat om följande regeringsuppdrag:
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Uppdrag till SKL om medborgardialog i komplexa frågor för att stärka
kommuners dialog med kommuninvånare i frågor som rör
flyktingmottagande och integration.
Uppdrag till Forum för levande historia att stärka demokratins
motståndskraft och sprida kunskap om faran när demokratin urholkas,
genom att ange och diskutera historiska exempel och lärdomar.
Förstärkt uppdrag till Linnéuniversitetet (Medieinstitutet Fojo) att
genomföra insatser som förebygger journalisters utsatthet för hot och
hat.
Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att kartlägga hot, våld och
trakasserier mot politiskt förtroendevalda under valåret 2018. Resultaten
ska redovisas i rapporten Politikernas trygghetsundersökning (PTU).
Uppdrag till Delegationen mot segregation att genomföra en
undersökning av demokratisk delaktighet i områden med
socioekonomiska utmaningar.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta
fram kunskapsstöd för vård och
behandling vid intersexvariationer
Publicerad 14 juni 2018

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta
fram ett kunskapsstöd riktat till hälso- och sjukvårdens
personal om vård och behandling vid
intersexvariationer.
– Personer med intersexvariationer har länge varit en osynliggjord grupp. Det
finns både ett stort kunskapsbehov inom vården men också ett
informationsbehov, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Med utgångspunkt i kunskapsstödet ska Socialstyrelsen även ta fram
information riktad till personer med intersexvariationer och vårdnadshavare
som kan beröras. I uppdraget ingår att analysera hur patienternas rätt till
information om den medicinska historiken ska kunna säkerställas.

I uppdraget ingår även att Socialstyrelsen ska sprida det befintliga
kunskapsstödet om vård och behandling vid könsdysfori till hälso- och
sjukvårdens profession till andra berörda.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2020.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Malmö Pride
Publicerad 08 juni 2018 Uppdaterad 08 juni 2018

På söndag den 10 juni kommer kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke att besöka Malmö
och Malmö Pride. Ministern kommer att hålla tal och
sedan delta i paraden på stadens gator.
Tid och plats

12.40 Ministern håller tal från scenen på Stortorget.

13.00 – 15.00 Deltar i prideparaden.

Det finns tid för media i samband med besöket, kontakta pressekreterare
Anna Söderström.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mer kultur till fler i hela landet
Publicerad 05 juni 2018

Regeringen har under mandatperioden arbetat för kultur
i hela landet, arbetet sammanfattas i en skrivelse som
överlämnas till riksdagen idag.
– Regeringens fokus är mer kultur till fler vilket har resulterat i en
kulturbudget som ökat med över 1,5 miljarder kronor. Vi har stärkt det
regionala kulturlivet och gjort stora satsningar på kulturskolan, biblioteken
och det fria kulturlivet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

För att mer kultur ska nå fler har regeringen genomfört en rad olika reformer,
bland annat insatser för den fria konsten och stärkt stöd till regional och
lokal kultur genom kultursamverkansmodellen. Aldrig tidigare har en större
andel av statens samlade utgifter investerats i kultur.

Bland de större satsningarna märks bland annat:

Nationell strategi för den kommunala kulturskolan. Innehåller 100
miljoner kronor per år som kommunerna kan söka till sin verksamhet, 25
miljoner kronor 2018 för Kulturskoleklivet och 40 miljoner kronor per år
därefter för att utbilda fler kulturskolelärare. 10 miljoner kronor per år
till ett kulturskolecenter inom Kulturrådet. 
250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till 2020 för att öka
utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
130 miljoner kronor till Äga rum – en satsning på kultur i socialt utsatta
bostadsområden 2016–2018.
115 miljoner kronor per år till den fria konsten. Musiker och
kompositörer, bild- och formkonstnärer, författare, dansare och
skådespelare får bättre förutsättningar att kunna leva på och utveckla sitt
konstnärskap.
80 miljoner kronor per år till fri entré till statliga museer.

https://www.regeringen.se/


429 miljoner kronor i stärkt stöd till regional och lokal kultur inom ramen
för kultursamverkansmodellen och en särskild satsning på landsbygden
på totalt 21 miljoner kronor per år 2019–2020.
En ny museilag som stärker museernas oberoende och stadgar deras
status som kunskapsinstitutioner. 
Ny politik för film, kulturarv respektive gestaltad livsmiljö.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Residenset i Karlstad och Norra
Bancohuset i Stockholm blir
statliga byggnadsminnen
Publicerad 31 maj 2018 Uppdaterad 31 maj 2018

Regeringen har beslutat att byggnadsminnesförklara
Norra Bancohuset i Stockholm och Residenset i
Karlstad– två byggnader med stora kulturhistoriska
värden och som byggts för viktiga samhällsfunktioner.
– Norra Bancohuset och Residenset i Karlstad är till synes två ganska olika
byggnader, men båda är offentliga byggnader som kan berätta om hur
Sverige har styrts under cirka 250 respektive 150 år, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om de nya byggnadsminnena

Norra Bancohuset, Stockholm

Norra Bancohuset byggdes på 1770-talet som annex till Riksbanken i det
intilliggande Södra Bancohuset och användes så fram till början av 1900-
talet. Byggnaden har haft en central funktion inom den statliga
administrationen och den stor betydelse i ett nationellt historiskt perspektiv.
De två byggnaderna är sedan slutet av 1810-talet sammanbundna med en
förbindelsegång som också kommer att höra till det statliga byggnadsminnet.
Norra Bancohuset har använts av flera olika statliga förvaltningar, bland
annat Riksarkivet. Byggnaden avspeglar statens dåtida ambitioner för
byggande av nyttobyggnader och den visar prov på sin tids arkitekturideal
och byggnadsskick.

Residenset, Karlstad
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Länsresidenset i Karlstad är en typisk representant för offentliga byggnader
från tiden. Residenset byggdes 1869–71 och visar på hur dessa byggnader
uppfördes i likartad stil med monumental karaktär. Byggnadsminnet omfattar
residensbyggnaden, gården framför och den omgärdande muren, som
tillsammans utgör en skyddsvärd helhet. Den översta våningen är
landshövdingens bostad och representationsvåning.

Om statliga byggnadsminnen

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av
regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en
byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet
genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas
och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga
byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret
ligger hos Riksantikvarieämbetet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
besöker Staare/Östersund för
Svenska samernas riksförbunds
landsmöte
Publicerad 30 maj 2018

Den 31 maj kommer kultur- och demokratiministern
Alice Bah Kuhnke att tala vid öppnandet av Svenska
samernas riksförbunds (SSR) landsmöte i
Staare/Östersund. Ministern kommer också att besöka
Nationalmuseum Jamtli under dagen.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

8.30 Alice Bah Kuhnke håller anförande vid landsmötets öppnande.
Plats: Verket, Prästgatan 50, Östersund

14.00-15.00 Ministern får en förhandstitt av Nationalmuseum Jamtli, som är
resultatet av ett långt samarbete mellan Nationalmuseum och Jamtli,
länsmuseet i Jämtland, med visionen att göra nationella konstskatter
tillgängliga i norr för en bredare publik.
Plats: Museiplan 2, Östersund

16.00-17.00 Tid för intervjuer 
Plats: Östersunds centralstation
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Förslag till en modernare
könstillhörighetslagstiftning
Publicerad 19 maj 2018 Uppdaterad 19 maj 2018

Regeringen vill ersätta den nuvarande lagen om
könstillhörighet med två nya lagar: en lag om vissa
kirurgiska ingrepp i könsorgan och en lag om ändring
av det kön som står i folkbokföringen, det som brukar
kallas ”juridiskt kön”. Den nya lagstiftningen innebär att
ändring i folkbokföringen skiljs från medicinsk vård och
behandling.
– Transpersoner drabbas i högre grad än samhället i stort av psykisk ohälsa.
Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet.
Vår föreslagna modernisering av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i
rätt riktning, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Vi ska nu genomföra det som Norge, Belgien och andra länder redan gjort.
Det är ett viktigt steg för att stärka transpersoners mänskliga rättigheter och
livssituation, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Förslag för ny lag om ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen

Den som upplever att det kön som är registrerat i folkbokföringen inte
överensstämmer med sin egen könsidentitet ska ha rätt att ändra det
registrerade könet. Regeringen vill därmed stärka individens integritet och
makten över sitt eget liv.

Ungas situation stärks. Regeringen har för avsikt att förenkla processen för
den som tidigt inser att den inte är född i rätt kropp sett till givet kön. De ska
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inte behöva vänta till sin 18-årsdag för att göra enklare förändringar.

Förslag för ny lag om vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen

Den nya lagen reglerar under vilka förutsättningar vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen och avlägsnande av könskörtlar ska få genomföras. Enligt
förslaget ska förutsättningarna för att få genomföra ingreppen vara att
personen upplever att kroppen inte överensstämmer med den egna
könsidentiteten, samt att personen antas vilja leva i samma könsidentitet
även i framtiden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fler får möjlighet att göra
hågkomstresor till Förintelsens
minnesplatser
Publicerad 17 maj 2018

Regeringen har beslutat om en treårig satsning på totalt
15 miljoner kronor som ger fler möjligheten att besöka
Förintelsens minnesplatser och få större kunskap om
Förintelsen, antisemitism och rasism.
- Världen har sagt; Aldrig mer, inte igen! Detta till trots ser vi hur nazism och
rasism växer och brer ut sig. Vi gör denna satsning för att fler av våra unga
ska rustas med kunskap för att mota bort de antidemokratiska krafter som
idag fortsätter växa i Sverige, Europa och världen, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen ska genomföras av Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)
och Forum för levande historia, och är en del av regeringens arbete mot
antisemitism.

Projekt hos Svenska kommittén mot antisemitism

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) beviljas totalt 12,8 miljoner
kronor för ett projekt om att arrangera hågkomstresor till Förintelsens
minnesplatser 2018–2020. I projektet ingår bl.a. att genomföra ett
utbildningsprogram för ungdomar i syfte att öka kunskapen om
Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper. Projektet
syftar även till att öka ungdomars kunskap om antisemitism och rasism
historiskt och idag.

Uppdrag till Forum för levande historia
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Forum för levande historia får i uppdrag att stärka förutsättningarna för att
skolor och andra aktörer ska kunna göra hågkomstresor till Förintelsens
minnesplatser. I uppdraget ingår att uppdatera, vidareutveckla och sprida
stödmaterial om hur dessa resor kan genomföras. I uppdraget ingår även att
kvalitetssäkra och genomföra utbildningsinsatser riktade till pedagoger,
rektorer och andra som har en viktig roll i genomförandet av resorna.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

#metoo – nästa steg: Bah Kuhnke
på filmfestivalen i Cannes
Publicerad 10 maj 2018 Uppdaterad 10 maj 2018

I dag, den 10 maj, inleder kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke en tio dagar lång resa i Europa på
temat #metoo och demokrati. I helgen deltar Alice Bah
Kuhnke på filmfestivalen i Cannes och under resan
besöker hon Freiburg, Dresden, Berlin och London.
Bah Kuhnke kommer att stå värd för ett seminarium om #metoo i
filmbranschen under filmfestivalen i Cannes tillsammans med franska
kulturministern Françoise Nyssen och Svenska filminstitutets vd Anna
Serner. Under besöket i Cannes deltar Alice Bah Kuhnke också vid
världspremiären av Jane Magnussons dokumentär ”Bergman – Ett år, ett liv”
som visas i kategorin Cannes Classics.

I Berlin den 16 maj inledningstalar Alice Bah Kuhnke på Felleshus vid de
nordiska ambassaderna i Berlin på seminariet ”Dag Hammarskjöld and the
United Nations - Past, Presence and Future”.

För mer information om programmet i de olika städerna och för intervjuer,
kontakta pressekreterare Anna Söderström.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Norden ska vara en föregångare
för fri kultur och kreativitet
Publicerad 09 maj 2018

De nordiska kulturministrarna har 8 - 9 maj samlats för
ett nordiskt kulturpolitiskt toppmöte i Malmö. Mötet är en
del av Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska
ministerrådet 2018.
– Vi samlas för att stärka vår nordiska gemenskap och för att utbyta lokala
och regionala perspektiv för att stärka det kulturpolitiska samarbetet. På så
sätt hoppas vi att Norden ska kunna fortsätta vara en föregångare som
kreativ och öppen konst- och kulturregion, säger Alice Bah Kuhnke,
Sveriges kultur- och demokratiminister.

De nordiska kulturministrarna kommenterar mötet:

”Att mötas och utbyta erfarenheter lägger grunden för att bättre kunna möta
framtiden för det nordiska kultursamarbetet och stärka samspelet mellan
nordisk, nationell, regional och lokal nivå på det kulturpolitiska området. Det
nordiska kultursamarbetet ska präglas av värden som demokrati,
yttrandefrihet och civilsamhällets betydelse både i och utanför Norden.

Ett brett förankrat kultursamarbete ska utveckla gemenskap och förståelse
mellan alla som bor i Norden och bidra till stärkt sammanhållning. Vi ser
också att kulturområdet – och samhället i stort - står inför
utmaningar. Därför är det än viktigare med samarbete mellan de olika
nivåerna inom och över våra landsgränser. Vi ser fram emot att få ta del av
och vidareföra de diskussioner som mötesdeltagarna har hållit under det
kulturpolitiska toppmötets båda dagar.”

Mötet anordnas av Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och
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Nordisk kulturfond. Cirka 200 politiker och tjänstemän från de nordiska
länderna deltar.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Politik för engagemang – civila
samhällets långsiktighet och
oberoende stärks
Publicerad 08 maj 2018

Regeringen har i dag överlämnat skrivelsen ”En politik
för engagemang – långsiktighet och oberoende för
civilsamhället” till riksdagen. I skrivelsen presenteras
regeringens viktigaste insatser för ett starkt och
självständigt civilsamhälle.
– Sveriges alla föreningar och organisationer har stor betydelse för landets
utveckling. En av de viktigaste funktionerna är att ge röst åt utsatta och
kritisera makthavare. Regeringen vill med den förstärkta politiken öka
organisationernas möjligheter att agera oberoende, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens politik för det civila samhället syftar till att Sverige fortsatt ska
ha ett vitalt och självständigt civilsamhälle som spelar en aktiv roll i dialogen
med det offentliga och har en mångfald av verksamheter. I skrivelsen
beskrivs bland annat regeringens åtgärder för att stärka långsiktigheten och
oberoendet för det civila samhället.

– Under mandatperioden har regeringen ökat stödet till det civila samhället
med 1,5 miljarder kronor. Samtidigt måste vi också förändra regelverk och
förbättra kunskapen om civila samhället, så att organisationerna kan lägga
sin tid på att förverkliga sin idé istället för att administrera, säger Alice Bah
Kuhnke.

Bland de större åtgärderna märks bland annat:
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Under 2015–2018 har gjorde organisationerna ett viktigt arbete riktat till
asylsökande och nyanlända. Regeringen gav stöd till verksamheten i
flera omgångar. 
Regeringen har infört en ny modell för dialog med civila samhället. Så
kallade Sakråd, vilket är en ny arbetsmetod antagen av hela
Regeringskansliet för att ta del av civilsamhällets expertis och förbättra
regeringens beslutsunderlag.
Expertmyndigheten Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
förstärks för att öka och sprida kunskap om det civila samhället.
Förstärkningen syftar bl.a. till ökad samverkan mellan myndigheter,
utvecklat kunskapsstöd för det civila samhället och ökad kunskap om
hinder för underrepresenterade grupper att delta i det civila samhället.
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över demokrativillkoren i
statlig bidragsgivning till civila samhällets organisationer 
Regeringen har lagt fram förslag till riksdagen som ska underlätta för de
organisationer som vill erbjuda välfärdstjänster samt gjort satsningar på
socialt företagande som också inkluderar idéburet företagande.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
deltar vid kulturpolitiskt toppmöte i
Malmö 8 - 9 maj
Publicerad 07 maj 2018

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke deltar
vid det kulturpolitiska toppmötet som hålls i Malmö den
8 - 9 maj. Toppmötet är en del av Sveriges
ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet
2018.
Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte syftar till att formulera lokala och
regionala perspektiv i relation till det nordiska kulturpolitiska samarbetet. Ett
par hundra politiker och tjänstemän från de nordiska länderna deltar,
inklusive kulturministrarna från Norge, Island, Danmark, Färöarna och
Åland.

Mötet anordnas av Region Skåne och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) i samarbete med Kulturdepartementet, Nordiska ministerrådet och
Nordisk kulturfond.

Mötet äger rum på Malmö live. Kontakta press@skl.se för ackreditering.

Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Tisdag 8 maj

13.00 – 13.30: Talar vid invigningen av det nordiska kulturpolitiska
toppmötet. Andra talare är Emil Jensen, Region Skånes Kulturpristagare
2017, Maria Ward, ordförande i Region Skånes kulturnämnd och Karin
Thomasson, 4:e vice ordförande i SKL.
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Onsdag 9 maj

Förmiddag: Leder det nordiska ministermötet för kultur (MR-K) inom ramen
för det svenska ordförandeskapet Nordiska ministerrådet.

13.15 – 14.50: Panelsamtal och summering med nordiska kulturministrar
kring det egna landets och Nordens kulturpolitiska utmaningar inklusive
redogörelse för MR-K.

17.30 – 19.00: Ministern deltar på temakväll vid Institutionen för service
management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg – ”Kultur,
kreativitet och samhällsutveckling”.
Adress: Universitetsplatsen 2, Helsingborg



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

En miljon kronor till Giellagáldu för
utveckling av nordiskt
språksamarbete
Publicerad 19 april 2018 Uppdaterad 19 april 2018

Regeringen har beviljat en miljon kronor i bidrag till
Sametinget för verksamhet vid Sámi Giellagáldu, som
är ett kunskaps- och expertorgan som arbetar med
samisk språkvård och utvecklingsarbete över
nationsgränserna
– De samiska språkens överlevnad är en förutsättning för urfolket samernas
kultur, därför stödjer regeringen Giellagaldus arbete, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Vid sameminister- och samepresidentmötet i Stockholm 2016 beslutades att
främja samarbetet över landgränserna om fastställande av samiska
språknormer och samisk terminologi. I dagsläget pågår ett utredningsarbete
inom sametingen i Sverige, Norge och Finland för att finna en lämplig
struktur för ett mer formaliserat samiskt nordiskt språksamarbete inom
ramen för Giellagáldu.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bah Kuhnke till New York för FN:s
Urfolksforum
Publicerad 13 april 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker New York, USA, för att delta i FN:s
Urfolksforum (UNPFII) den 16 april. Under besöket i
New York kommer Alice Bah Kuhnke också hålla möten
med anledning av arbetet för jämställdhet och mot
sexuella trakasserier i kölvattnet av #metoo.
Delar ur programmet (med reservation för ändringar):

Måndag 16 april

Ministern håller anförande om konfliktrelaterat sexuellt våld på öppen
debatt i Säkerhetsrådet.
Deltar vid öppningsceremonin av 2018-års session av FN:s Urfolksforum
vid FN:s högkvarter.
Ministern håller det gemensamma nordiska anförandet under sessionens
dagordningspunkt 4.
Besök på UN Women samt bilateralt möte med Carolyn Bennet,
Kanadas minister med ansvar för urfolksfrågor.

Tisdag 17 april

Möte om jämställdhet inom filmbranschen med representanter för bland
annat Geena Davis Institute on Gender in Media, Nordic International
Film Festival, Wilderness Films och filmskaparna Niclas Gillis, Sarah
Gyllenstierna och Sara Jordenö.
Lunch på temat #metoo och jämställdhet på arbetsmarknaden med
representanter för New Yorks borgmästares kansli, The New York
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Times och organisationen Women and Hollywood. Lunchen arrangeras
av svenska generalkonsulatet i New York.
Besök på The High Line med Alan Plattus, professor på Yale School of
Architecture, för samtal om hållbar arkitektur och stadsplanering.
Deltar vid mottagning för ALMA-prismottagaren Jacqueline Woodson
på det svenska generalkonsulatet i New York.

Onsdag 18 april

Besöker organisationen Freedom House, som arbetar internationellt med
demokrati, politisk frihet och mänskliga rättigheter.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår ny
finansiering av public service
Publicerad 12 april 2018

Regeringen föreslår i dag i en lagrådsremiss att radio-
och tv-avgiften avskaffas och att finansieringen i stället
tas in via skattsedeln, genom en individuell public
service-avgift.
I lagrådsremissen finns också flera förslag för att stärka public service
oberoende. Dessutom aviseras en utredning om hur public service kan
skyddas ytterligare genom ändringar i grundlag.

– Public service får en stabil finansiering och stärker sitt oberoende.
Samtidigt blir det enklare för alla och innebär en lägre avgift för många,
säger kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Public service verkar i allmänhetens tjänst oberoende från staten och andra
politiska eller ekonomiska maktsfärer i samhället. Det övergripande
uppdraget är att sprida ett brett och mångsidigt programutbud som speglar
hela vårt land och den variation som finns i befolkningen.

- Public service och andra granskande nyhetsmedier har en central betydelse
för vår demokrati, säger Alice Bah Kuhnke.

Stärkt oberoende för public service

I lagrådsremissen finns flera förslag som syftar till att stärka oberoendet för
public service:

Public service-avgiften får enbart användas till public service-
verksamhet och verksamhet som är direkt anknuten till den.
Riksdagens beslut om tilldelning av medel ska gälla för en hel
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tillståndsperiod.
Programföretagens (SR, SVT och UR:s) sändningstillstånd ska gälla i åtta
år och längden på tillståndsperioderna ska framgå av radio- och tv-lagen.
Enligt förslaget ska tillståndsperioderna vidare följa riksdagens
mandatperioder och börja gälla samma år som det hålls ordinarie
riksdagsval.
Aktiva riksdagsledamöter ska inte få sitta i Förvaltningsstiftelsens
styrelse.
Regeringen aviserar en utredning om public service-företagens
oberoende är tillräckligt garanterat genom nuvarande reglering eller om
oberoendet kan och bör stärkas ytterligare genom ändringar i grundlag.

Public service-avgiften

Public service-avgiften föreslås betalas av den som är obegränsat
skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst.
Avgiften redovisas från och med år 2020 årligen på
inkomstdeklarationen.
För 2019 beräknas avgiften för en enskild högst bli drygt 1 300 kr.
En person utan beskattningsbar förvärvsinkomst t.ex. en student med
enbart studiemedel behöver inte betala någon avgift.
Personer med en lägre inkomst än ca 13 600 kr/månad kommer att
betala en reducerad avgift från några få kronor upp till maxbeloppet
drygt 1 300 kr per år. För en person som t.ex. är arbetslös eller pensionär
och har en mycket låg inkomst blir avgiften därmed betydligt lägre än i
dag.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar förslag för ny
finansiering av public service
Publicerad 12 april 2018 Uppdaterad 12 april 2018

I dag den 12 april överlämnar regeringen en remiss till
Lagrådet med bland annat förslag till ny finansiering av
public service. Kultur- och demokratiministern
presenterar regeringens förlag på en pressträff samma
dag.

Tid: 12 april 2018 kl. 12.30 till kl. 13.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen är bara öppen för media och kommer även att webbsändas på
regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Satsning i vårändringsbudgeten:
Fler böcker i förskolan
Publicerad 10 april 2018 Uppdaterad 10 april 2018

Läsning är grunden för fortsatt lärande. I
vårändringsbudgeten gör regeringen en investering för
mer läsning och fler böcker i förskolan. Genom
satsningen ges förskolor över landet möjlighet att köpa
in fler böcker till sin verksamhet.
Regeringen har bytt inriktning för Sverige och har gjort ett stort antal
investeringar i läsfrämjande insatser, bland annat initiativet Hela Sverige
läser med barnen och Läsdelegationen som främjar ökat läsande. Läslyftet
har utvidgats till att också omfatta förskollärare och skolbibliotekarier.
Personalförstärkningar har gjorts i skolbiblioteken.

I vårändringsbudgeten fortsätter regeringen kraftsamlingen för att göra
samhället bättre tillsammans. I vårändringsbudgeten föreslår regeringen
ytterligare en investering i läsfrämjande insatser och inköp av böcker i
förskolan.

– Förskolan spelar en viktig roll när det gäller att uppmuntra barns
nyfikenhet och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar.
Genom denna nya satsning får varje svensk förskola mer likvärdiga
möjligheter att ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och
geografisk hemvist – lust att läsa och lyssna på böcker, säger
utbildningsminister Gustav Fridolin.

Redan från tidig ålder är läsförmåga och tillgång till språk av stor betydelse.
En god läsförmåga och tillgång till böcker är en förutsättning om vi ska
kunna överbygga de klyftor som de internationella kunskapsmätningarna
PISA (2015) och PIRLS (2016), som båda mäter elevers kunskaper i
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läsförståelse, pekar på. Rapporterna visar att läsförståelsen förbättrats bland
Sveriges elever, men även att föräldrarnas utbildningsbakgrund har allt större
betydelse för elevernas resultat. Samtidigt visar andra studier att elevernas
läsvanor och motivation till läsning har större betydelse för studieresultaten
än föräldrarnas socioekonomiska bakgrund.

– Barn med liten vana vid att läsa hemma tenderar att välja bort läsning till
förmån för andra aktiviteter. Förskolan kan locka fram nyfikenhet och
intresse för skriftspråket. En satsning på ett litet "förskolebibliotek" direkt på
förskolan ökar tillgången till böcker för alla barn, en viktig investering för att
skapa jämlika förutsättningar till läsning, säger utbildningsminister Gustav
Fridolin.

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor avsätts i vårändringsbudgeten för
en utökning av läsfrämjande insatser och inköp av litteratur vid förskolor.
Statens kulturråd kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen.
Kulturrådet fördelar idag medel till läsfrämjande insatser runt om i landet
och ger också stöd till inköp av litteratur.

Vårändringsbudgeten 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin och Alice Bah
Kuhnke presenterar budgetnyhet
Publicerad 10 april 2018 Uppdaterad 10 april 2018

I dag, tisdag, presenterar utbildningsminister Gustav
Fridolin och kulturminister Alice Bah Kuhnke en
budgetnyhet om läsning i förskolan vid en pressträff i
Stockholm.

Tid: 10 april 2018 kl. 12.15
Plats: Förskolan Nicolaigården, Skomakargatan 30 i Gamla stan,
Stockholm
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Kultur- och
demokratiministern tar emot en
förstudie om svenska statens
övergrepp på tornedalingar och
meänkielitalande
Publicerad 05 april 2018

Svenska Tornedalingars Riksförbund överlämnar
förstudien ”Då var jag som en fånge.” -statens
övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under
1800- och 1900-talet till kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Tid: 9 april 2018 kl. 14.15 till kl. 15.00
Plats: Kulturdepartementet, Drottninggatan 16

På pressträffen deltar Alice Bah Kuhnke, Bengt Niska, ordförande för STR-
T, Hanna Aili, styrelseledamot Met Nuoret, Curt Persson, processledare och
Maja Mella, verksamhetsledare STR-T

Pressträffen är bara öppen för media.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Om förstudien

Kulturdepartementet beviljade Svenska Tornedalingars Riksförbund –
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Tornionlaaksolaiset (STR-T) medel att tillsammans med Met Nuoret
genomföra en förstudie om det historiska förhållandet mellan staten och
tornedalingar/meänkielitalande. Syftet med studien är att samla material och
en bild av hur denna historia bäst kan hanteras.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturdepartementet nominerar
Lena Olving som
styrelseordförande i Kungliga
Operan AB
Publicerad 04 april 2018

Kulturdepartementet har beslutat att nominera Lena
Olving som ny styrelseordförande i Kungliga Operan AB
och Örjan Wikforss till vice ordförande. Vidare
nomineras två nya ledamöter till Kungliga Operans
styrelse och två nya ledamöter till Kungliga Dramatiska
teaterns styrelse.
Lena Olving är VD och koncernchef för det börsnoterade företaget
Mycronic AB (publ) sedan juli 2013 och har ett brett spektrum av
styrelseerfarenhet från både privat och statlig verksamhet. Hon har under 25
års tid haft ledande befattningar på Volvo Personvagnar varav sju år i
koncernledningen. Utöver det har hon varit ställföreträdande VD på Saab
AB (publ) och VD för Samhall Högland. Olving har även suttit i statliga
bolagsstyrelser såsom SJ AB och Green Cargo AB.

Örjan Wikforss är arkitekt och sedan 2007 professor i projektkommunikation
vid KTH. Han är sedan 2012 knuten till Institutionen för fastigheter och
byggande som professor emeritus. Wikforss är ledamot i Operans styrelse
sedan 2015.

– Lena Olving har en gedigen styrelse- och ledarerfarenhet från olika
verksamheter på nationell och internationell nivå. Med de kunskaper som
Lena Olving och Örjan Wikforss besitter har vi förstärkt styrelsen ytterligare.
Det borgar för att Operan fortsatt kan utveckla sin ledande position inom
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opera- och balettkonsten där ombyggnationen av operahuset är av stor
betydelse, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Vidare nomineras följande två nya ledamöter till Kungliga Operans styrelse:

Chrisoula Faniadis, kulturstrateg, tf verksamhetsledare för Riksteatern
Skåne
Maria Naidu, dansare och koreograf

Kulturdepartementet nominerar omval av följande personer i Operans
styrelse:

Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA och professor
Olov Carlsson, chefredaktör VD och ansvarig utgivare för Dagens
Samhälle
Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden, tidigare chef för enheten för
statligt ägande på Näringsdepartementet
Morten Hesseldahl, förlagschef Gyldendal, tidigare chef för Det
Kongelige Teater i Köpenhamn

Kulturdepartementet nominerar två nya ledamöter i Kungliga Dramatiska
teatern AB:

Jesús Azpeitia Seron, arkitekt SAR/MSA. Kreativ ledare på Tengbom.
Lärare på KTH
Amanda Lundeteg, VD för stiftelsen AllBright

Kulturdepartementet nominerar omval av följande personer i Dramatens
styrelse:

Ulrika Årehed Kågström, ordförande, generalsekreterare för
Cancerfonden
Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare, professor i
litteraturvetenskap
Raoul Grünthal, VD för Schibsted Sverige
Eva Hamilton, journalist och tidigare SVT-chef
Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden
Tasso Stafilidis, skådespelare, verksamhetsansvarig för Göteborgs
kulturkalas



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anrika tågstationer blir statliga
byggnadsminnen
Publicerad 29 mars 2018 Uppdaterad 29 mars 2018

Regeringen har beslutat att fyra stationsmiljöer förklaras
som statliga byggnadsminnen. Besluten gäller Ornäs
station i Borlänge kommun, Landeryds station i Hylte
kommun, Fåglaviks station i Herrljunga kommun och
banvaktsstugan i Pessinajokk, Kiruna kommun.
– De stationsbyggander vi nu prioriterar och alldeles särskilt skyddar för
framtida generationer är en del av vårt kulturarv. De berättar mycket om oss
människor, vårt lands utveckling och fortsatta utmaningar, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om de fyra stationerna

Ornäs station (Borlänge kommun) 
Ornäs station (byggd 1876) i Borlänge kommun är en sammanhållen och
välbevarad miljö, utan tillbyggnader eller förändringar på byggnadernas
exteriör. Stationshuset är ett välbevarat exempel på de mindre stationshus
som uppfördes i ett stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna
stationstyp är idag sällsynt, då många liknande stationer rivits, sålts eller
förändrats.

Landeryds station (Hylte kommun) 
Landeryds station (byggd 1906) i Hylte kommun har ett stort symbolvärde
och samhällshistoriskt värde, då järnvägens framdragande med uppförandet
av stationsbyggnaden har haft stor betydelse för samhällets utveckling i
Landeryd.

Fåglaviks station (Herrljunga kommun)
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Fåglaviks station (byggs 1858) i Herrljunga kommun är det enda bevarade av
en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus
byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela
stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård.
Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna
miljö ett högt kulturhistoriskt värde.

Banvaktsstugan i Pessinajokk (Kiruna kommun)
Banvaktsstugan i Pessinajokk (byggd 1898), Kiruna kommun, är del av
Malmbanan, som haft stor betydelse för malmbrytningen i Norrbotten och
Sveriges industriella utveckling under 1900-talet. Stationerna och
banvaktsstugorna tillkom i huvudsak under banans uppbyggnad 1898–1902.
Bebyggelsen utformades enligt typritningar av SJ:s chefsarkitekt Folke
Zettervall.

Om statliga byggnadsminnen

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av
regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en
byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet
genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas
och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga
byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret
ligger hos Riksantikvarieämbetet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen vill stärka de
nationella minoriteterna och
minoritetsspråken
Publicerad 27 mars 2018

Den 27 mars överlämnade regeringen propositionen En
stärkt minoritetspolitik (prop. 2017/18:199) till
riksdagen. Förslagen som lämnas syftar till att stärka
det grundläggande skyddet för de nationella
minoriteternas språk och kultur och för att stärka de
utökade rättigheter som finns inom
förvaltningsområdena för finska, meänkieli och
samiska.
– Nu skärper vi lagstiftningen för att våra nationella minoriteters mänskliga
rättigheter ska tillgodoses, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Propositionens förslag innebär bland annat att alla kommuner och landsting
ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För de 81
kommuner som ingår i förvaltningsområden så stärks rätten till äldreomsorg
och förskola på minoritetsspråken.

– Vi kommer att återkomma med fler insatser under mandatperioden.
Propositionen är en del av flera i regeringens ambitiösa minoritetspolitiska
strategi, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Propositionen är en del av revideringen av regeringens samlade
minoritetspolitiska strategi där systematik, långsiktighet och de nationella
minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer. Utgångspunkten för förslagen är
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att efterlevnaden av de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter ska
säkerställas och integreras inom alla berörda sektorer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Susanna Pettersson ny
överintendent och chef för
Nationalmuseum
Publicerad 21 mars 2018

Regeringen har i dag utsett Susanna Pettersson till ny
överintendent och chef för Nationalmuseum. Susanna
Pettersson tillträder den 1 augusti 2018.
– Det är oerhört glädjande att vi lyckats rekrytera Susanna Pettersson till att
leda museet in i en ny fas. Hon är en internationellt etablerad ledare med
gedigen chefserfarenhet, djupgående akademiska kunskaper inom
konsthistoria och museiologi och har ett stort internationellt nätverk.
Dessutom är hon välbevandrad i de unika samlingar som gör museet till en
nationalklenod. Med Pettersson vid rodret kan Nationalmuseum nå sin fulla
potential, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Susanna Pettersson har en lång erfarenhet av att arbeta inom museivärlden
och är sedan 2014 chef för konstmuseet Ateneum i Helsingfors. Hon har
tidigare bland annat varit chef för Finlandsinstitutet i London, chef för Alvar
Aaltomuseet i Jyväskylä och Helsingfors samt utvecklingschef vid Finlands
Nationalgalleri.

– Nationalmuseum är ett museum med stor potential. Det är redan nu
Sveriges ledande museum för konst och design. Museets rika och omfattande
konst-, konsthantverks- och designsamlingar erbjuder enorma möjligheter,
inte enbart i Sverige, men också på det internationella fältet. Jag ser
verkligen fram emot att börja utveckla dagens och framtidens museum
tillsammans med mina nya kollegor, säger Susanna Pettersson.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lise Bergh ska utreda hur en
institution för mänskliga rättigheter
ska inrättas i Sverige
Publicerad 19 mars 2018

Regeringskansliet har gett juristen Lise Bergh i uppdrag
att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska
inrättas i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den
31 oktober 2018.
Som svar på rekommendationer från FN har regeringen annonserat att en
oberoende institution för mänskliga rättigheter ska inrättas, med syfte att
bl.a. följa upp hur Sverige lever upp till de internationella konventioner
staten undertecknat.

– Sverige har under lång tid fått kritik från både Europarådet och FN för hur
vi lever upp till de internationella konventioner vi har förbundit oss till. En
oberoende institution för mänskliga rättigheter blir ett verktyg för att
motverka övertramp och stärka de mänskliga rättigheterna, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Utredaren ska, med utgångspunkt i de s.k. Parisprinciperna, ta fram förslag
på inrättande av en MR-institution.

– Jag är oerhört glad över att fått detta uppdrag. Jag har en bred kunskap om
mänskliga rättigheter och jag har en god förankring i det civila samhället som
arbetar med rättigheter. Uppdraget är efterlängtat, nämligen att ge förslag på
en sedan länge efterfrågad nationell institution för mänskliga rättigheter. Det
är viktigt också att säga att jag ska samarbeta med det civila samhället som
idag är de som granskar staten och att de ska ha en framträdande roll både i
utformandet av ett förslag till institution och i den framtida institutionen,
säger Lise Bergh.
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Utredaren ska

utreda och lämna förslag på hur en MR-institution kan utformas för att
uppfylla Parisprinciperna inom de rättsliga ramar som följer av bl.a.
regeringsformen och budgetlagen (2011:203),
utreda och lämna förslag på placering av MR-institutionen vid en redan
befintlig institution, och
beräkna kostnaderna för de förslag som lämnas och föreslå finansiering.

I uppdraget ingår bland annat att analysera Parisprincipernas innebörd och
krav i förhållande till Sveriges internationella åtaganden om mänskliga
rättigheter och lämna förslag på institutions uppgifter och befogenheter.
Utredaren ska även lämna förslag på hur institutionen ska kunna främja,
skydda och övervaka genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, i enlighet med konventionens artikel 33.

Parisprinciperna

Enligt Parisprinciperna ska institutionens uppgifter bland annat inkludera att
lämna rådgivande yttranden, rekommendationer, förslag och rapporter,
lämna synpunkter både på befintlig lagstiftning och på författningsförslag,
uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna
kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem.

Enligt Parisprinciperna bör en MR-institution kunna höra vilken person som
helst samt ta emot dokument och information som är nödvändiga för att
institutionen ska kunna bedöma situationer som hör till dess ansvarsområde.
Den bör också ha rätt att offentliggöra sina ställningstaganden och
rekommendationer, endera direkt till allmänheten eller via press och andra
medier.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen presenterar nationell
strategi för en mer tillgänglig och
jämlik kulturskola
Publicerad 19 mars 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i
dag presenterat en nationell strategi för den kommunala
kulturskolan. I strategin föreslår regeringen ett nationellt
mål för de insatser som ska stödja de kommunala
kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer
tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl
utbud som undervisning.
– Den kommunala kulturskolan har en unik möjlighet att vara en plats där
barn och unga från olika delar av samhället, i hela landet, kan mötas
förutsättningslöst med kulturintresset i fokus. Genom ett nationellt arbete
kan det bli mer kultur till fler, fler barn och unga ska kunna ta del av
kulturskolans utbud, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen föreslås ett nationellt mål för de insatser som går till den
kommunala kulturskolan:

Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala
kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn
och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga
uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i
undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Insatserna ska bidra till

att tillgänglighet och jämlikhet främjas,
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ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck,
hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen, och
god kompetensförsörjning.

För att nå det nationella målet presenterar regeringen flera satsningar som
består av bidrag för utveckling, stöd till förbättrad kompetensförsörjning och
stöd till nationell samordning.

Utvecklingsbidraget blir mer träffsäkert

Regeringen föreslår att det bidrag om 100 miljoner kronor årligen, som sedan
2016 fördelas till den kommunala kulturskolan, görs om till ett
utvecklingsbidrag. Bidraget ska fördelas av det nationella kulturskolecentret
som inrättas inom Statens kulturråd och bidra till att det nationella målet
uppfylls. Bidraget görs om för att bli mer träffsäkert när det gäller
kommunernas behov av att prova nya arbetssätt för att nå fler barn men
även för att kunna utveckla undervisningen.

Kulturskoleklivet - förbättrad kompetensförsörjning

Regeringen föreslår ett stöd till förbättrad kompetensförsörjning,
Kulturskoleklivet, som ska bidra till att kulturskolan ska kunna erbjuda barn
och unga undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett
förutsättningar. Satsningen är permanent och uppgår till 25 miljoner kronor
för 2018, därefter 40 miljoner kronor årligen.

Kulturskolan står inför omfattande pensionsavgångar samtidigt som man har
behov av att utveckla undervisningen då utbudet av ämneskurser breddas
och kulturskolan behöver locka fler barn till undervisningen. Personal med
kompetens för undervisning av barn och unga med särskilda behov eller
funktionsnedsättning är också nödvändigt för att kulturskolan ska kunna
möta fler barn och unga.

Nationellt kulturskolecenter inrättas för
kunskapsuppbyggnad och nationell samordning

Ett nationellt kulturskolecenter inrättas inom Statens kulturråd under 2018
och för detta finns 10 miljoner kronor årligen avsatta från och med 2018. Det
nationella kulturskolecentrets uppgift är att stödja den kommunala
kulturskolan när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning.
Centret ska även bidra till kunskapsuppbyggnad på området och att aktuell



forskning kan spridas.

Propositionen publiceras på regeringens webbplats den 20 mars.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar ny överintendent och
chef för Nationalmuseum
Publicerad 19 mars 2018 Uppdaterad 19 mars 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar den nya överintendenten och chefen för
Nationalmuseum den 21 mars.

Tid: 21 mars 2018 kl. 13.45 till kl. 14.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen är bara öppen för media och kommer även att webbsändas på
regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Demokrativillkor i statlig
bidragsgivning ska utredas
Publicerad 16 mars 2018

Regeringen har beslutat att utreda demokrativillkor i
statsbidrag till det civila samhället, för att säkerställa att
offentliga medel går till verksamheter och organisationer
som utgår ifrån demokratiska värderingar, som
jämställdhet och antidiskriminering. Till särskild
utredare förordnas f.d. justitierådet Karin Almgren.
 – Våra gemensamma medel ska inte gå till organisationer som undergräver
demokratin. Det behövs ett förtydligat demokrativillkor och en mer enhetlig
prövning av organisationerna. Det är något som också efterfrågats av det
civila samhället, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Staten delar ut ca 13 miljarder kronor årligen till civila samhället, via ett
trettiotal myndigheter och drygt 80 förordningar. Demokrativillkoren ser
olika ut och myndigheter gör därför olika bedömningar om vad som krävs.
Det bidrar till en otydlighet om vad en organisation ska förhålla sig till för att
få ta del av statliga bidrag.

– Jag är mycket glad att Karin Almgren kommer att leda utredningen. Hon
har en gedigen erfarenhet och kunskap för uppdraget, säger Alice Bah
Kuhnke.

Utredningen Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning (Ku 2018:01) får
bland annat i uppdrag att:

redovisa hur de demokrativillkor som finns i de förordningar som styr
den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer är
utformade,
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göra en samlad analys av vilka svårigheter och utmaningar de ansvariga
myndigheterna och det civila samhället har med dagens system, såväl
vad gäller beslut om bidragsgivning utifrån demokrativillkoret som hur
efterlevnaden av villkoret följs upp,
föreslå ett förtydligat, rättssäkert och enhetligt demokrativillkor för den
statliga bidragsgivningen med beaktande av föreningsfriheten,
samverka med de bidragsutbetalande myndigheterna och företrädare för
civilsamhällets organisationer i arbetet med att ta fram ett nytt
tillämpbart demokrativillkor,
analysera vilka delar av en bidragssökande organisations uppbyggnad
och verksamhet som ska granskas i förhållande till demokrativillkoret
och hur denna granskning bör genomföras, och
föreslå nödvändiga författningsändringar.

Utredningen ska slutrapportera sitt uppdrag senast den 20 juni 2019.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar ny politik för
kulturskolan
Publicerad 15 mars 2018 Uppdaterad 15 mars 2018

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar propositionen En kommunal kulturskola för
framtiden – en strategi för de statliga insatserna
(2017/18:164) på Sigtuna kulturskola den 19 mars.

Tid: 19 mars 2018 kl. 13.30 till kl. 15.00
Plats: Konsertsalen, Sigtuna kulturskola. Kulturtorget 11, Märsta

Pressträffen är bara öppen för media. 
Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Försvarshistoriska kulturarv i
Nynäshamn, i Göteborg och på
Gotland bevaras som statliga
byggnadsminnen
Publicerad 15 mars 2018

Regeringen har idag förklarat tre försvars- och
beredskapsanläggningar som statliga
byggnadsminnen, efter förslag från
Riksantikvarieämbetet. De tre anläggningarna är
ERSTA-batteriet i Nynäshamn, Oscar II:s fort i Göteborg
och Tingstäde skans 1 på Gotland.
– Äldre försvars- och beredskapsanläggningar är en del av vårt kulturarv. De
bär berättelser om Sveriges försvar i sak och samhällets utveckling i stort. Vi
vill säkerställa att ett antal av dessa anläggningar bevaras för eftervärlden,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av
regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en
byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet
genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas
och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga
byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret
ligger hos Riksantikvarieämbetet.

Om de tre anläggningarna

ERSTA-batteriet i Nynäshamns kommun vittnar om hur Sveriges och
Stockholms kustförsvar var organiserat under kalla krigets dagar. Det
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byggdes 1972 – 1983 och bestod av tre kustartilleripjäser av modellen
ERSTA (12/70). De bevarade intakta miljöerna visar på hur anläggningen
var organiserad och hur den fungerade.

Oscar II:s fort byggdes 1899-1907 vid Göta älvs mynning för att skydda
Göteborgs flottbas och skulle ingå i det nya fästningssystemet Älvsborgs
fästning. Anläggningen är i stort sett välbevarad och med ett mycket stort
kulturhistoriskt värde.

Tingstäde skans 1, byggd mellan 1903 och 1912, har välbevarad äldre
inredning och teknisk utrustning som berättar om anläggningens användning
som förrådsplats och försvar av Gotlands största mobiliseringsplats. 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Umeå
och Skellefteå
Publicerad 15 mars 2018 Uppdaterad 15 mars 2018

Den 16 – 17 mars besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Umeå och
Skellefteå. Ministern kommer bland annat att delta i
samtal om demokrati och #metoo-rörelsen på Umeå
universitet, samt dela ut Katapultpriset vid Littfest.
Delar ur ministerns program (med reservation för ändringar):

Tid och plats

Fredag 16 mars
8.30 – 9.15 Besök på Umeå Tidnings redaktion för samtal om de nya
mediestöden och om hot och hat mot journalister.
Adress: Strömpilsplatsen 20, Umeå

9.30 – 10.30 Besök på musikskolan i Umeå för samtal om Umeå kommuns
pågående utredning om kulturskoleverksamheten och El Sistema, kör- och
orkesterskola för barn som startades under höstterminen 2013.
Adress: Midgårdsskolan Regementsområdet, Umeå

11.30 – 13.00 Ministern deltar vid Umeå universitets samtalsserie ”Umeå
universitet möter”. Ministern kommer bland annat att tala om arbetet efter
#metoo-uppropen i höstas.
Adress: Lärarutbildningshuset, Umeå universitet

13.00 – 13.30 Presstid
Adress: Lärarutbildningshuset, Umeå universitet

17.15 – 17.45 Besök på Museum Anna Nordlander.
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Adress: Ernst Westerlunds Allé, Skellefteå

17.45 – 18.00 Presstid
Adress: Ernst Westerlunds Allé, Skellefteå

Lördag 17 mars
11.00 – 11.20 Delar ut Katapultpriset på Littfest. Katapultpriset är Sveriges
Författarförbunds pris till bästa skönlitterära författare.
Adress: Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59, Umeå

14.40 -15.00 Besöker UF-mässan.
Adress: Utopia, Kungsgatan 67, Umeå



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nytt mediestöd ska stärka lokal
journalistik i hela landet
Publicerad 13 mars 2018

Regeringen har idag överlämnat propositionen
Journalistik i hela landet till riksdagen. Regeringen
föreslår bland annat nya former av mediestöd som ska
stärka lokal journalistik i delar av landet som har
begränsad eller ingen medial bevakning. Regeringen
vill också höja stödnivåerna för distributionsstödet och
driftsstödet för vissa dagstidningar.
- Nu tar vi ett konkret och tydligt steg för att värna den betydelsefulla lokala
journalistiken. Med de nya stödformerna som regeringen nu föreslår får
Sverige ett mer modernt mediestöd, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

I propositionen Journalistik i hela landet föreslås nya former av
teknikneutralt mediestöd, som syftar till att stärka demokratin genom att
främja allmänhetens tillgång till nyhetsförmedling i hela landet via en
mångfald av allmänna nyhetsmedier:

Stöd för lokal journalistik i områden som saknar eller har svag
journalistisk bevakning. Detta stöd ska kunna sökas av alla typer av
nyhetsmedier.
Ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd som ska kunna sökas av
alla typer av nyhetsmedier. Stödet ska betona innovation och successiv
rörelse mot högre grad av utveckling.

Presstödet förlängs och stöden höjs
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Regeringen föreslår också höjningar av stödnivåerna för distributionsstödet
med 50 %, och en höjning av driftsstödet med 10 % för tidningar som
kommer ut minst tre gånger i veckan. Samtidigt föreslås en förlängning av
den nuvarande presstödsförordningen.

Förändringarna behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan de
kan träda i kraft.

Ansökningar om de nya stödformerna ska prövas av presstödsnämnden vid
Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden föreslås byta namn till
mediestödsnämnden för att bättre reflektera dess bredare uppdrag.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkandet
Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige överlämnas
till Alice Bah Kuhnke
Publicerad 12 mars 2018

Utredningen om översyn av statens stöd till
trossamfund lämnar över betänkandet Statens stöd till
trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18)
till kultur- och demokrati-minister Alice Bah Kuhnke
tisdagen den 13 mars.

Tid: 13 mars 2018 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen är bara öppen för media och kommer även att webbsändas på
regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Ny informationssatsning mot
sexuella trakasserier på
arbetsmarknaden med anledning
av #metoo
Publicerad 08 mars 2018 Uppdaterad 08 mars 2018

Regeringen satsar ytterligare 3,5 miljoner kronor på att
motverka diskriminering på arbetsmarknaden under
2018. Diskrimineringsombudsmannen (DO) och
Arbetsmiljöverket (AV) får i uppdrag att genomföra
särskilda insatser för att förebygga och förhindra
sexuella trakasserier i arbetslivet med anledning av
#metoo.
– I samband med uppropen blev det tydligt att det saknas kunskap om
diskrimineringslagens krav på att arbetsgivare ska förebygga sexuella
trakasserier. Arbetet mot diskriminering är en boll som vi aldrig får sluta
hålla i rullning, därför ger vi myndigheterna dessa uppdrag, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Dagens regeringsbeslut innebär två uppdrag till (DO) respektive
Arbetsmiljöverket (AV) om att stärka kunskapen och stödja arbetet mot
sexuella trakasserier. Myndigheterna ska tillsammans ta fram en digital
plattform med stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella
trakasserier.

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö,
som började gälla i mars 2016, innebär ett stort steg framåt i
arbetsmiljöarbetet. Föreskrifterna förtydligar vad arbetsgivare ska göra inom
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har
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ansvar att bedriva. Kränkande särbehandling är ett av områdena som står i
fokus i föreskrifterna som även omfattar sexuella trakasserier, säger
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

DO ska även genomföra särskilda främjande- och tillsynsinsatser. DO får
totalt 2,5 miljoner kronor. AV får totalt 1 miljon kronor.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes program under
Internationella kvinnodagen
Publicerad 06 mars 2018

Den 8 mars kommer kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke bland annat att hålla ett direktsänd
anförande för OECD:s konferens om jämställdhet i
näringslivet i Paris och tala om sitt arbete efter #metoo-
uppropen i kulturbranschen vid Uppsala universitet.
– Internationella kvinnodagen känns särskilt betydelsefull i år efter de
skakande uppropen i höstas under #metoo. Arbetet för jämställdhet och att
alla ska ha lika rättigheter får aldrig avstanna, det är denna dag alltid en
viktig påminnelse om, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Alice Bah Kuhnkes program under Internationella kvinnodagen (med
reservation för ändringar):

 Tid och plats

8 mars, Internationella kvinnodagen

11.15-11.30 Direktsänt anförande på OECD konferens om jämställdhet i
näringslivet i Paris. Detta är en årlig konferens som hålls på Internationella
kvinnodagen inom ramen för OECD Gender Initiative.

16.30-16.50 Deltar i scensamtal på Chefgalan tillsammans med
moderatorerna Anna Mannheimer och Cissi Elwin. 
Adress: Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

18.15-19.30 Föreläser vid Uppsala universitet om jämställdhet och arbetet
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efter #metoo-uppropen i kulturbranschen. Föreläsningen arrangeras av
föreningen Feministiska Samhällsstudenter i Uppsala, föreningen
Feministiska juriststudenter och Utrikespolitiska föreningen. 
Adress: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

20.30-21.00 Delar ut priset Årets Selma. Årets Selma är ett feministiskt
nyinstiftat pris som delas ut av SelmaStories, som är en del av
Bonnierförlagen. 
Adress: Södra teatern, Mosebacke torg 1, Stockholm

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Isabella Lövin och Alice Bah
Kuhnke besöker Örebro
Publicerad 05 mars 2018

Den 7 mars besöker klimatministern Isabella Lövin och
kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
Örebro. Ministrarna kommer tillsammans att bland
annat besöka det ekologiska lantbruket Jannelunds
gård.
Delar ur ministrarnas program (med reservation för ändringar):

Tid och plats

Onsdag 7 mars

9.45-11.00 Besök på Jannelunds gård. Gården bedriver får-, gris- och
nötuppfödning, spannmålsodling och arbetar med en omställning till mer
odling av bönor och baljväxter. 
Adress: Södra Övratorp 3328

11.00-11.20 Presstid med ministrarna på Jannelunds gård.

12.15-13.00 Isabella Lövin föreläser vid Örebro universitet. Arrangör är
Utrikespolitiska föreningen Örebro. 
Adress: Hörsal T, Teknikhuset, Fakultetsgatan 1

14.00-15.00 Isabella Lövin besöker Trygghetsvärdarna Vivalla, ett projekt
som drivs av det kommunala fastighetsbolaget Västerporten och går ut på att
människor ur det lokala föreningslivet och anda engagerade Vivallabor rör
sig runt centrum och skapar trygghet.
Adress: Vivalla centrum
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14.00-15.00 Alice Bah Kuhnke besöker samtidigt redaktionen på Nerikes
Allehanda för samtal om mediepolitik och hot och hat mot journalister.
(Besöket är inte öppet för media.)

15.30-16.30 Alice Bah Kuhnke besöker Tegelbruket, ett aktivitetshus för
ungdomar och unga vuxna. Här finns bland annat bibliotek, teater,
idrottshallar och restaurang mm. Verksamheten drivs av KFUM Örebro och
Sensus Studieförbund genom föreningen Tegelbruket. 
Adress: Lertagsgatan 2



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet

Nytt nationellt mål för arkitektur-,
form- och designpolitiken
Publicerad 22 februari 2018

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (Prop.
2017/18:110) föreslår regeringen att ett nytt politiskt mål
för arkitektur-, form- och designpolitiken införs.
Propositionen tar ett helhetsgrepp om arbetet med den
gestaltade livsmiljön och utgör samtidigt en samlad
nationell arkitekturpolicy.
- Vi ger arkitekturen sin självklara plats i samhällsbygget. Arkitekter,
designers och formgivare får nu bättre förutsättningar att arbeta tillsammans
för våra gemensamma miljöer, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

De nuvarande målen ska upphöra att gälla. De ersätts av ett nytt nationellt
mål som presenteras i propositionen. Ansvarsstrukturen tydliggörs och stärks
för att främja den gestaltade livsmiljöns kvalitet och för att stödja utveckling
inom området.

- Det byggs som aldrig förr i Sverige, då är det än viktigare att arkitektur,
form och design kan hänga ihop för att utveckla våra samhällen i en god
riktning, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Klimatförändringar och urbanisering ställer nya krav på våra städer, men vi
har också en teknikutveckling som för med sig många nya möjligheter. Vi
behöver en politik för vår bebyggda miljö som möter de utmaningar vi står
inför, säger miljöminister Karolina Skog.

Nytt nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur,
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formgivning och design

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda
förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att:

hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska
överväganden,
kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
det offentliga agerar förebildligt,
estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och
utvecklas,
miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och
samverkan utvecklas, inom landet och internationellt



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stödjer Kungliga
Operans hedrande av Birgit
Nilsson 100 år
Publicerad 22 februari 2018 Uppdaterad 22 februari 2018

Regeringen har beslutat att ge Kungliga Operan AB ett
bidrag om 500 000 kronor för att uppmärksamma Birgit
Nilsson som skulle ha fyllt 100 år i år. Bidraget kommer
att användas till bland annat en jubileumskonsert som
planeras att sändas live ut i hela landet och
internationellt via Opera Vision som är Opera Europas
nya digitala plattform.
– Birgit Nilsson är en av Sveriges genom tiderna största kvinnliga
operastjärnor. Hon har lämnat ett unikt och levande kulturarv efter sig som
fortsatt inspirerar dagens unga operastjärnor. Därför uppmärksammar
regeringen nu Operans firande av denna världsstjärna, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Operasångerskan och sopranen Birgit Nilsson skulle ha fyllt 100 år den 17
maj 2018. Hon är en av Sveriges största operastjärnor med stort
internationellt anseende och pryder femhundrakronorssedeln med sitt
porträtt. Birgit Nilsson har även instiftat Birgit Nilsson-priset, ett
internationellt musikpris på en miljon amerikanska dollar som delas ut
vartannat eller vart tredje år sedan 2009.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tre statsråd presenterar ny politik
för arkitektur, form och design
Publicerad 20 februari 2018

Torsdagen den 22 februari fattar regeringen beslut om
en ny politik för arkitektur, form och design.
Propositionen presenteras vid en pressträff med kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister
Karolina Skog och bostads- och digitaliseringsminister
Peter Eriksson.

Tid: 22 februari 2018 kl. 14.30
Plats: ArkDes, Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm. Lokal:
Biblioteket
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny lagstiftning föreslås för att
säkra de nationella minoriteterna
och minoritetsspråken
Publicerad 15 februari 2018

Regeringen har i dag fattat beslut om en lagrådsremiss
med förslag för att säkra de nationella minoriteternas
rättigheter. Förslagen tar sin utgångspunkt i
Utredningen om en stärkt minoritetspolitiks betänkande
Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU
2017:60) som presenterades i november 2017.
– Nu säkrar regeringen de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter,
inte minst när det gäller möjligheterna att bevara och vårda sitt språk, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förslagen i lagrådsremissen är en del av den fortsatta inriktningen på
regeringens samlade minoritetspolitiska strategi där systematik, långsiktighet
och de nationella minoriteternas egenmakt är nyckelfaktorer framöver.

Några av de förslag som finns i det som nu lämnas över till Lagrådet är:

För att stärka det grundläggande skyddet enligt minoritetslagen, lämnas
följande förslag:

Alla kommuner och landsting föreslås vara skyldiga att anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Det ska tydliggöras att skyldigheten att informera de nationella
minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt lagen
är ovillkorlig för kommuner och landsting och statliga
förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de
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nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.
Rätten att använda sig av sitt minoritetsspråk vid skriftliga kontakter
med vissa myndigheter ska även omfatta meänkieli.
Diskrimineringsombudsmannen ska tas upp bland de myndigheter som
enskilda alltid har rätt att kontakta skriftligen på finska, meänkieli eller
samiska, liksom Arbetsförmedlingen i ärenden där den enskilde är part.

För att förbättra möjligheterna till förskoleundervisning på finska,
meänkieli och samiska inom förvaltningsområdena lämnas följande
förslag:

Regleringen om rätt till förskola på minoritetsspråken förs över till
skollagen.
En kommun ska erbjuda barn vars vårdnadshavare begär det plats i
förskola eller annan pedagogisk verksamhet där hela eller en väsentlig
del bedrivs på språken.
För att synliggöra efterfrågan ska kommunerna tillfråga alla
vårdnadshavare som ansöker om förskola eller annan pedagogisk
verksamhet om de önskar sådan plats på minoritetsspråken.

För att stärka rätten till äldreomsorg på minoritetsspråken lämnas
följande förslag:

Rätten till äldreomsorg på finska, samiska respektive meänkieli ska gälla
hela eller en väsentlig del av verksamheten, istället för hela eller delar av
verksamheten på språket som gäller idag. För kommuner utanför
förvaltningsområden gäller detsamma om kommunen har tillgång till
personal som är kunnig i språket.
Rätten till äldreomsorg på minoritetsspråk utanför förvaltningsområde
utsträcks till romani chib och jiddisch.
Kommunerna ska inom ramen för äldreomsorgen på minoritetsspråket
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet, något
som många gånger kan ha minst lika stor betydelse som språket.
Kommuner ska informera den som ansöker om bistånd om möjligheten
till äldreomsorg på minoritetsspråk.

Ytterligare förslag som lämnas:

En bestämmelse som tydliggör vad samråd enligt lagen innebär.
En bestämmelse ska införas som anger att förvaltningsmyndigheter
särskilt ska främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd
i frågor som berör dem.



En bestämmelse som anger att det ska krävas synnerliga skäl för utträde
ur förvaltningsområde föreslås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Regeringen har för avsikt att lämna en proposition om en stärkt
minoritetspolitik till riksdagen under våren. Denna kommer att innehålla
ytterligare delar av den fortsatta inriktningen för minoritetspolitiken.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Katrineholm
Publicerad 14 februari 2018

Torsdagen den 15 februari besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Katrineholm för att
bland annat ta del av verksamheten vid Ungkulturhuset
Perrongen.
Media har möjlighet att vara med vid besöket på Ungkulturhuset Perrongen.

Tid och plats

Torsdag 15 februari

14:30–15:30 Besöker Ungkulturhuset Perrongen för rundvisning,
presentation och samtal med representanter för verksamheten.
Adress: Östermalmsgatan 2

15:30–16:00 Media ges möjlighet att intervjua ministern. 
Adress: Östermalmsgatan 2
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke tillgänglig för
kommentar om överenskommelse
om det framtida mediestödet
Publicerad 14 februari 2018 Uppdaterad 14 februari 2018

Idag, onsdagen den 14 februari, är kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke tillgänglig för
kommentarer med anledning av överenskommelse om
det framtida mediestödet.

Tid: 14 februari 2018 kl. 09.30
Plats: Strömsalen, Rosenbad.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

750 miljoner kronor till folkbibliotek
i hela landet
Publicerad 08 februari 2018

Regeringen beslutade idag om en ny förordning om
statsbidrag till folkbibliotek som kommer ligga till grund
för Statens kulturråds fördelning av medel. Regeringen
avsätter 250 miljoner kronor extra årligen under tre år,
sammanlagt 750 miljoner kronor.
- Våra bibliotek är hjärtat som pumpar ut bildning i hela vårt land. Där finns
kunskap och en enorm kompetens. För att kunna fullgöra sin uppgift behövs
det ökade resurser, biblioteken ska vara bibliotek och inget annat, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Syftet med stödet är att öka utbudet av och tillgängligheten till folkbibliotek i
hela landet. I förordningen föreslås att Statens kulturråd vid sin fördelning av
statsbidrag särskilt ska ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att
bedriva folkbiblioteksverksamhet och om medlen kan få långsiktiga effekter.
Förordningen har anpassats till bibliotekslagen (2013:801).

Den nya förordningen ändrar inte de förutsättningar som tidigare har gällt för
fördelning av bidrag till inköp av litteratur vid folk- och skolbibliotek.

Förordningen träder i kraft den 15 mars 2018.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inledningstalar
och deltar vid Folk och Kultur i
Eskilstuna
Publicerad 05 februari 2018

Onsdagen den 7 februari medverkar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid flera
programpunkter under det kulturpolitiska konventet Folk
och Kultur i Eskilstuna. Ministern leder bland annat ett
seminarium om vägarna framåt efter #metoo-uppropen i
Kultursverige.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Onsdag 7 februari

14:00–15:00 Deltar vid seminariet ”Är det fria ordet hotat?” Valåret 2018
utmanas demokratin med sociala mediers genomslagskraft,
påverkanskampanjer och ett hårdare samtalsklimat. Samtal om den lokala
journalistiken och samhället är rustat för det. 
Lokal: Munktell Science Park, Portgatan 3

15:10–16:30 Leder Kulturdepartementets seminarium ”Ut ur skuggorna, in i
strålkastarljuset” Ett seminarium om vägarna framåt efter #metoo-uppropen i
Kultursverige. 
Lokal: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8

16:40–17:40 Talar vid Kulturrådets och Statens Konstråds seminarium ”Äga
rum – konst och kultur av, med och för fler!” Nulägesrapport om regeringens
nationella satsning på konst och kultur i bostadsområden med
socioekonomiska utmaningar och konkreta exempel med medverkan från
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några aktuella projekt. 
Lokal: Lokomotivet, Verkstadsgatan 8                                      

17.50–18.20 Samtalar med Isabella Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, om kulturens roll i
samhällsutvecklingen. 
Lokal: Utställartorgets Scen (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1

18:30–19:00 Inledningstalar och inviger Folk och Kultur. 
Lokal: Utställartorgets Scen, (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1

19:00–19:30 Presstid 
Lokal: Utställartorgets Scen, (Stiga Sports Arena) Arenatorget 1



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Staare/Östersund på samernas
nationaldag
Publicerad 05 februari 2018

På samernas nationaldag, tisdagen den 6 februari,
besöker kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Staare/Östersund. Ministern deltar vid flera
programpunkter under nationaldagen och deltar i
jubileumsfirandet av att det är 100 år sedan det första
samiska landsmötet på den svenska sidan av Sápmi
ägde rum i Staare/Östersund.
Ministern kommer även att ha möte med Sametingets styrelse samt stiftelsen
Gaaltijes styrelse vid besöket.

Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Tisdag 6 februari

15:00 Närvarar vid Utbildningsradions förhandsvisning av tv-serien ”Min
samiska historia” producerad för grundskolan. 
Bio Regina, Prästgatan 56

15.35 Möjlighet för media att intervjua ministern. 
Bio Regina, Prästgatan 56

16.00 Ser utställningen ”Vad ska bort - främlingsfientlighet, rasism eller
kolonialism?” 
Gaaltije, Köpmansgatan 58
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17:00 Talar vid den officiella invigningen av jubileumsveckan Staare och
firandet av Samernas nationaldag. 
Rådhustorget, Östersund



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Nya jobb och fler konstformer – nu
ska kulturskolan kartläggas
Publicerad 01 februari 2018 Uppdaterad 01 februari 2018

Att hitta utbildad personal och få med fler konstformer –
det är några av den kommunala kulturskolans framtida
utmaningar. Därför får Universitets- och högskolerådet
och Statens kulturråd nu i uppdrag att göra en
kartläggning.
Tillsammans ska myndigheterna kartlägga alla högskoleutbildningar i landet
som skulle kunna leda till arbete som pedagog i kulturskolan. De ska också
undersöka kulturskolornas behov av personal på kort och lång sikt.

Det handlar dels om att kulturskolan ska omfatta fler konstformer och bli
mer tillgänglig, dels om att det ska bli lättare att rekrytera utbildad personal
till kulturskolan. Det kan exempelvis finnas flera yrkeskategorier som skulle
kunna vara aktuella för anställning i kulturskolan, men som i dag saknar
utbildning inom pedagogik.

Kartläggningen ska leda till informationsinsatser till personer som kan vara
intresserade av att arbeta i kulturskolan, eller som redan arbetar där. Enligt
uppdraget ska myndigheterna också underlätta en fortsatt dialog om
kulturskolans framtid genom att skapa nätverk mellan berörda organisationer
och grupper.

- Det är viktigt att kulturskolan är tillgänglig och relevant för så många barn
som möjligt, och att den även fortsättningsvis håller en hög kvalitet. Därför
måste vi nu se över kompetensförsörjningen, säger Helene Hellmark
Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

- För att alla barn i hela landet ska få en möjlighet att stå på scen, lära sig
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spela ett instrument eller producera musik behövs det utbildad personal i
kulturskolan. Dagens beslut är en grundläggande pusselbit i det arbetet, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kartläggningen ska delredovisas till Utbildningsdepartementet och
Kulturdepartementet senast den 28 december 2018. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 30 december 2020.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Åtvidaberg och Linköping
Publicerad 29 januari 2018

Tisdagen den 30 januari besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Åtvidaberg och
Linköping där ministern bland annat inviger Åtvidabergs
nya bibliotek och kulturcentrum.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Tisdag 30 januari

12.30 – 13.00 Inviger Åtvidabergs bibliotek och kulturcentrum. Media är
välkomna att medverka.

13.30 – 13.55 Intervjutid för media, föranmälan till pressekreterare
Kristoffer Talltorp. Plats: Bibliotek och Kulturcentrums lokaler i Åtvidaberg.

15.30 – 16.20 Besöker Flygvapenmuseum i Linköping. Media är välkomna
att medverka.

16.20 – 16.40 Intervjutid för media. Föranmälan till pressekreterare
Kristoffer Talltorp. Adress: Carl Cederströms gata 2.

17.00 -18.30 Besök på Ung scen Öst och Nycirkus Öst.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inviger
Göteborgs filmfestival
Publicerad 25 januari 2018

Fredagen den 26 januari besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Göteborg för att
bland annat delta vid ett filmpolitiskt toppmöte samt
inviga Göteborgs filmfestival.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Fredag 26 januari

10.00 Inviger filmpolitisk diskussionsdag om den nya filmpolitiken.
Arrangörer är Göteborg filmfestival och Västra Götalandsregionen.
Seminariet livesänds och kan ses via Västra Götalandsregionens hemsida
www.vgregion.se/kultur.

13.00 Deltar vid panelsamtal inför avgångselever på Högskolan för scen vid
Göteborgs Universitet.

17.30 Inviger Göteborgs filmfestival.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i World
Economic Forum och
kulturministermöte i Davos
Publicerad 19 januari 2018

Den 20-24 januari deltar kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke vid ett informellt kulturministermöte
anordnat av Schweiz regering samt vid World Economic
Forum i Davos.
Vid kulturministermötet som äger rum under söndagen och måndagen
kommer ministern att delta i diskussioner om arkitektur. Under World
Economic Forum kommer ministern bland annat att delta i ett panelsamtal.
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Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Handlingsplan för jämställda
livsinkomster
Publicerad 26 december 2017

I en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster
presenterar regeringen ett uppdrag till Medlingsinstitutet
och en ny utredning gällande osakliga löneskillnader
och effektivare sanktionsmöjligheter.
Det skiljer i genomsnitt flera miljoner kronor i livsinkomster mellan kvinnor
och män i Sverige. Regeringen har vidtagit, och fortsätter att vidta, åtgärder
inom flera politikområden för att minska dessa skillnader.

- Pengar är makt. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk
självständighet och trygghet, genom hela livet. Så är det inte i dag, säger
arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Regeringen har beslutat om en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster
som beskriver genomförda och pågående åtgärder. Regeringen presenterar
också ett nytt uppdrag till Medlingsinstitutet och en ny utredning gällande
osakliga löneskillnader och effektivare sanktionsmöjligheter.

Medlingsinstitutet får i uppdrag att redovisa vilka relativlöneförändringar
som har skett för olika yrken på den svenska arbetsmarknaden mellan åren
2014 och 2017. I uppdraget ingår att med utgångspunkt i ovan nämnda
redovisning initiera en diskussion i syfte att främja arbetsmarknadens parters
arbete med att minska löneskillnader mellan kvinnor och män.

Det förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. För att
uppnå målet om ett samhälle fritt från diskriminering avser regeringen att
tillsätta en utredning för att analysera och se över behovet av effektivare
sanktionsmöjligheter kopplat till efterlevnaden av diskrimineringslagen,
inklusive lönekartläggningar. Utredningen kommer att tillsättas under våren
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2018.

- För att lagstiftningen mot diskriminering på arbetsmarknaden ska få effekt
behöver vi utreda om det krävs effektivare sanktionsmöjligheter mot de som
inte följer diskrimineringslagen, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Kontakt

Gösta Brunnander
T.f. pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva
Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-544 28 66

Alexandra Cederquist
T.f. pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-452 3134



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen inför avgiftsfri
släktforskning på Riksarkivet
Publicerad 21 december 2017

Riksarkivet ska inte längre ta ut avgifter för att ge
allmänheten tillgång till sin digitala forskarsal. Det har
regeringen beslutat i en ändrad instruktion för
Riksarkivet. För att möjliggöra det höjs Riksarkivets
anslag med 10 miljoner kronor från 2018.
- Nu ger regeringen alla människor en egen nyckel för att kunna låsa upp
dörren till sin historia. Det ska vara nyfikenheten som styr om vi vill lära om
vår egen historia, inte antalet kronor på bankkontot, säger Alice Bah
Kuhnke.

Den digitala forskarsalen har sedan 2014 varit gratis att använda för
folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor och universitet och högskolor.
Med det nya beslutet blir det gratis för alla. Den förändrande instruktionen
innebär också att det vid Riksarkivet ska finnas ett centrum för digitalisering
av kulturarvsmaterial.

Instruktionsändringen träder i kraft den 1 februari 2018.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Rapport: Fler filminspelningar till
Sverige
Publicerad 20 december 2017

I går tog närings- och innovationsminister Mikael
Damberg och kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke emot Tillväxtverket och Svenska Filminstitutets
rapport ”Fler filminspelningar till Sverige”.
Svensk filmindustri är viktig, både som näring, som kulturbärare, och som en
dynamo för övriga kulturella och kreativa näringar. En positiv utveckling av
svensk filmnäring och filmproduktion i Sverige genererar många ekonomiska
ringar på vattnet i närliggande kulturella och kreativa näringar, samt inte
minst för besöksnäringen och för att stärka det svenska varumärket.

Svensk filmproduktion har trots många framgångsrika filmproduktioner,
under flera år mötts av en hårdnande internationell konkurrenssituation.

För ett år sedan gav regeringen Tillväxtverket och Filminstitutet i uppdrag att
utreda möjligheterna att förbättra förutsättningarna för fler filmproduktioner
i Sverige.

– Svensk filmindustri är betydelsefull både som näring och som del av de
kulturella och kreativa näringarna och det är av stor vikt för den svenska
filmbranschen att Sverige är ett attraktivt inspelningsland för såväl svenska
som utländska film- och tv-produktioner. Tillväxtverkets rapport ger oss
underlag för att kunna besluta hur vi går vidare, säger närings- och
innovationsminister Mikael Damberg.

Förslaget kommer nu att remitteras inför vidare beredning i regeringskansliet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Mikael Damberg och Alice Bah
Kuhnke tar emot utredning om
ekonomiska incitament för mer
filmproduktion i Sverige
Publicerad 14 december 2017

Anmälan görs till pressansvarig på Tillväxtverket
Susanne Daregård.

Tid: 19 december 2017 kl. 11.00 till kl. 12.00
Plats: Filmhuset, Borgvägen 1, lokal Cannes, Stockholm
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fler kommuner och landsting
ansluts till förvaltningsområdena
för finska, meänkieli respektive
samiska
Publicerad 13 december 2017

Åtta nya kommuner samt två landsting ansluts till
förvaltnings-områdena för finska, meänkieli respektive
samiska.
- Detta är ett tydligt steg i arbetet för att stärka de nationella minoriteternas
rättigheter att leva och utvecklas i vårt samhälle, inte minst när det gäller
rätten till sitt språk. Regeringen säkerställer genom beslutet att de
rättigheterna som finns i lagstiftningen också ska märkas i vardagen för
sverigefinnar, samer och tornedalingar runt om i vårt land, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

De nya kommunerna och landstingen som ansluts till förvaltningsområden är:

Gislaveds kommun Finska
Jönköpings läns landsting Finska
Skellefteå kommun Finska
Järfälla kommun Finska
Söderhamns kommun Finska
Örnsköldsviks kommun Finska
Åsele kommun Samiska
Sundsvalls kommun Samiska
Västernorrlands läns landsting Samiska
Luleå kommun Samiska, meänkieli

De kommuner som ansluts till förvaltningsområdena får ett statsbidrag
baserat på antalet invånare i kommunen. En kommun som ingår i två eller
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flera förvaltningsområden erhåller ett tilläggsbelopp om 500 000 kronor.
Landstingen erhåller ett statsbidrag om 250 000 kronor oavsett
befolkningsmängd eller antalet förvaltningsområden.

Under 2018 har regeringen avsatt 122,9 miljoner kronor till åtgärder för
nationella minoriteter. 85,5 miljoner kronor av dessa går till kommunerna
och landstingen som ingår i förvaltningsområdena.

Med det nya beslutet ingår nu 64 kommuner i det finska
förvaltningsområdet, 22 kommuner i det samiska och sju kommuner i
förvaltningsområdet för meänkieli.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar kulturpolitiska
åtgärder med anledning av
#metoo
Publicerad 12 december 2017

Imorgon, onsdagen den 13:e december, presenterar
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke de
första kulturpolitiska åtgärderna för att förstärka
kultursektorns arbete mot sexuella trakasserier.

Tid: 13 december 2017 kl. 12.00
Plats: Strömsalen, Rosenbad. Ingång vid kopparporten.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Förbättrad ersättning till
konstnärer
Publicerad 07 december 2017 Uppdaterad 07 december 2017

Regeringen föreslår att bild- och formkonstnärers rätt till
ersättning stärks i samband med att deras originalverk
säljs vidare på konstmarknaden. Nu ska Lagrådet
granska regeringens förslag.
– Genom regelskärpningarna som regeringen nu föreslår kommer betalningen
av ersättningen till konstnärerna att öka. Det här gynnar också alla
konsthandlare som redan i dag gör rätt för sig eftersom den skärpta
redovisningsskyldigheten bidrar till konkurrens på lika villkor, säger
biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Konstnärer som arbetar med bilder eller former har rätt till en särskild
ersättning som kallas följerätt. Ersättningen betalas när ett exemplar av deras
originalkonstverk säljs vidare av till exempel en konsthandlare. I dag går
konstnärer miste om en stor del av sin ersättning på grund av uteblivna
redovisningar av försäljningar och uteblivna betalningar. Konstnärer
verksamma inom branschen bedöms sammantaget gå miste om miljontals
kronor varje år.

För att komma tillrätta med det här problemet föreslår regeringen skärpta
regler för konsthandlare och auktionsföretag. De ska vara skyldiga att
självmant lämna uppgifter om försäljningar senast vid en fast tidpunkt varje
år och betalningen av ersättningen ska också ske senast vid en fast tidpunkt
varje år. Tack vare förslagen får man en bättre kännedom om vilka som kan
vara skyldiga att betala ersättning och den som inte betalar i tid riskerar att
få betala dröjsmålsränta.

– Detta är ett förslag som konstnärernas intresseorganisationer har drivit
länge. Vi har lyssnat. Vi tar nu ett tydligt steg för bättre villkor för Sveriges
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konstnärer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Åtta fyrplatser blir statligt
byggnadsminne
Publicerad 07 december 2017 Uppdaterad 07 december 2017

Torsdagen den 7 december beslutade regeringen att
förklara åtta fyrplatser, varav en lotsplats, för statligt
byggnadsminne.
- Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad
kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt
engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa
fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Regeringens beslut omfattar
- Bjuröklubbs fyrplats, Bjurön 6:1, Skellefteå kommun
- Hjortens fyrplats, Udden 1:35, Mellerud kommun
- Högbondens fyrplats, Högbonden 1:1, Kramfors kommun
- Kullens fyrplats, Kullagården 1:4, Höganäs kommun
- Måseskärs fyrplats, Måseskär 1:1, Orust kommun
- Navens fyrplats, Traneberg 1:2, Lidköpings kommun
- Hoburgs fyrplats, Juves s:3 och s:4, Gotlands kommun
- Helsingborgs lotsstation, Hamnpaviljongen 5, Helsingborgs kommun
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pia Lundberg nytt kulturråd i
London
Publicerad 30 november 2017 Uppdaterad 30 november 2017

Regeringen har i dag utsett Pia Lundberg till nytt
kulturråd vid Sveriges ambassad i London. Hon
tillträder sin tjänst 1 mars 2018.
– Pia Lundbergs samlade kulturpolitiska kompetens är en grundbult för
uppdraget som kulturråd. Denna utnämning kommer att förstärka det redan
etablerade utbytet mellan konstnärer och kulturinstitutioner, inte minst
betydelsefullt för svensk film som har en stark ställning och renommé i
Storbritannien, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Inför Storbritanniens utträde ur EU är ett utbyte av de tankar, insikter och
upplevelser som konst och kultur kan förmedla viktigare än någonsin. Det
ska bli oerhört spännande och roligt att få bidra till det utbytet, säger Pia
Lundberg.

Pias bakgrund i filmbranschen tillför en ny profil i den nuvarande
kulturrådsgruppen samt öppnar upp för fler samarbeten inom filmområdet,
vilket är av särskilt intresse inom ramen för Bergmanåret 2018.

Sedan april 2007 har Pia arbetat som chef på utlandsenheten på Svenska
Filminstitutet med uppdrag att sprida svensk film internationellt. Tidigare var
hon chefredaktör för bland annat designtidskriften Form och filmtidningen
Cinema. Hon har även varit verksam som filmjournalist för de internationella
branschtidningarna Screen International och Variety samt frilansat som
kulturjournalist för Sveriges Radio och flera av Sveriges största
dagstidningar.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Borlänge
Publicerad 29 november 2017 Uppdaterad 29 november 2017

Hat, hot och högerextremism är temat för Dala-
Demokratens panelsamtal som kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke medverkar i
torsdagen den 30 november i Borlänge. Fredagen den
1 december besöker ministern Tjärna Ängar för att ta
del av ett konstprojekt som tagits fram tillsammans med
de boende i området.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Torsdagen den 30 november 
16:30 – 17:00 Intervjutid för media, föranmälan till pressekreteraren. Adress:
Liljan, Stationsgatan 4, Borlänge 

17:15 Dala-Demokratens konferens, panelsamtal ”Hat, hot och
högerextremism” Vad gör det med kulturen, medierna, människan?
Adress: Liljan, Stationsgatan 4, Borlänge 

Fredagen den 1 december 
09:30 Besök på föreningen Tjärnkraft i Tjärna ängar där konstnären Lina
Sofia Lundin på uppdrag av Statens konstråd tillsammans med lokala aktörer
och boende i området genomför ett konstprojekt för att förändra
stadsrummet. Konstprojektet är en del av regeringens satsning ”Konst
händer”. Media har möjlighet att närvara vid besöket, föranmälan till
pressekreteraren. 

10:30 – 11:00 Intervjutid för media, föranmälan till pressekreteraren. Adress:
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Tjärnkraft, Klöverstigen 10c, Tjärna Ängar, Borlänge



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
tar emot utredningen Stärkt
ställning och bättre levnadsvillkor
för transpersoner
Publicerad 24 november 2017

Måndagen den 27 november överlämnar utredningen
om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för
transpersoner sitt slutbetänkande till kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid: 27 november 2017 kl. 11.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
tar emot slutbetänkandet om en
stärkt minoritetspolitik
Publicerad 13 november 2017

Onsdagen den 15 november överlämnar Utredningen
om en stärkt minoritetspolitik sitt slutbetänkande till
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tid: 15 november 2017 kl. 13.00
Plats: Lilla pressrummet, Rosenbad

Utredningen om en stärkt minoritetspolitik

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att ge en särskild utredare i
uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, samt angränsande frågor. Med utgångspunkt
i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och
regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) fick
utredningen i uppdrag att föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av
de nationella minoriteternas rättigheter.

Den 15 juni beslutades om tilläggsdirektiv där den särskilde utredaren
Lennart Rohdin fick i uppdrag att, utöver arbete med vissa återstående
frågor, även analysera den finlandssvenska gruppens ställning i Sverige samt
överväga om den ska erkännas som nationell minoritet.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Brottsförebyggande rådet får i
uppdrag att göra en fördjupad
studie om antisemitiska hatbrott
Publicerad 09 november 2017

Enligt nationella och internationella rapporter har
utsatthet, hot och hat mot judar i Sverige under den
senaste tiden ökat. Nu får Brottsförebyggande Rådet,
Brå, i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad
studie av antisemitiska hatbrott i syfte att kunna stärka
det förebyggande arbetet.
- Antisemitismen får aldrig bortförklaras eller relativiseras, den ska bara
motarbetas. Det är en skamfläck för vårt samhälle att vi återigen ser hur de
antisemitiska hatbrotten ökar. Hoten och hatet kommer från flera olika
grupper och med mer kunskap kan vi intensifiera det förebyggande arbetet,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Brå ska i studien belysa den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med
fokus på gärningspersoner i syfte att få förbättrad kunskap för att kunna
stärka det förebyggande arbetet. Myndigheten ska inhämta kunskap och
erfarenheter från relevanta organisationer inom det civila samhället och
berörda myndigheter.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet den 1 juni 2019.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i
Mänskliga Rättighetsdagarna i
Jönköping
Publicerad 08 november 2017

Fredagen den 10 november deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid Mänskliga
Rättighetsdagarna i Elmia, Jönköping. Ministern
kommer bland annat leda ett panelsamtal om
regeringens nationella plan mot rasism, liknande former
av fientlighet och hatbrott.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Fredag 10 november

12.00 – 12.30 Presstid. Kontakta Matilda Häggblom för intervjuförfrågan
med ministern. Notera att pressackreditering krävs för tillträde. För
ackreditering kontakta MR-dagarnas kansli: info@mrdagarna.se eller besök
pressdisken i konferenslokalen på Elmia.
Plats: I anslutning till Hammarskjöldsalen.

13.00–14.00 Leder seminariet "Den nationella planen mot rasism, liknande
former av fientlighet och hatbrott". Deltar vid paneldebatten gör
representanter från Polismyndigheten, Forum för levande historia, Statens
medieråd, Judiska församlingen i Stockholm samt från Civil Rights
Defenders. Seminariet arrangeras av Kulturdepartementet.

16.30-17.30 Talar vid seminariet "FN:s rekommendationer på regional nivå".
Seminariet arrangeras av Länsstyrelserna.
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Mänskliga rättighetsdagarna 2017 arrangeras på Elmia Jönköping.
Elmiavägen 15, 554 54 Jönköping.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke reser till Paris
Publicerad 03 november 2017

Den 6 november besöker kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke Paris, Frankrike. Ministern träffar
bland annat Frankrikes kulturminister för samtal samt
deltar vid Unescos generalkonferens och vid
invigningen av Place August Strindberg.
Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Paris (med reservation för
ändringar):

6 november

Besök på det nyrenoverade Svenska Institutet i Paris.

Besök på Paris Stads (Hôtel de Ville) gröna tak – en miljösatsning mitt i
staden.

11.30 Invigning av Place August Strindberg och avtäckning av Carl Eldhs
Strindbergbyst. Adress: Place August Strindberg (korsningen rue Mabillion
och rue Saint-Sulpice)

13.00 Global lansering vid Unescos generalkonferens av den
svenskfinansierade Unescorapporten World Trends Report om globala
trender kring mediernas förutsättningar, yttrandefrihet och journalisters
säkerhet.

Träff med Frankrikes Kulturminister Françoise Nyssen.

Ca 15.45 Möjlighet till enskilda intervjuer. Anmäls hos pressattaché vid
Sveriges ambassad i Paris, Marica Finnsiö, marica.finnsio@gov.se
+33634467179.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsminister Löfven presenterade
Sveriges program för
ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2018
Publicerad 31 oktober 2017

Nordiska rådets 69:e session pågår mellan den 31
oktober till den 2 november i Helsingfors. Statsminister
Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström,
som också är nordisk samarbetsminister, deltar, liksom
miljöminister Karolina Skog och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
I samband med öppnandet av Nordiska rådets session i Helsingfors den 31
oktober presenterade statsminister Stefan Löfven de svenska
ordförandeskapsprioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2018. Det svenska ordförandeskapsprogrammet, med titeln
”Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden”, bygger på tre teman.

Det första temat ”Ett inkluderande Norden” fokuserar på vår nordiska
samhällsmodell med tillit, jämlikhet, jämställdhet och öppenhet som
utmärkande drag. Utgångspunkten är en rad utmaningar som de nordiska
länderna delar inom dessa områden.

Det andra temat ”Ett innovativt och hållbart Norden” fokuserar på nordisk
innovation som drivkraft för hållbar samhällsomställning. Engagemanget för
miljöfrågor är – och har historiskt sett varit – starkt i Norden, men
omfattande insatser behövs om vi ska nå målen i Parisavtalet och Agenda
2030, i Norden såväl som globalt.
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Det avslutande temat handlar om ”Ett tryggt och öppet Norden”. Fokus
ligger på samarbete kring de breda säkerhetsfrågorna, med trygghet och
öppenhet som ledord.

2018 leder Sverige även arbetet i Östersjöstaternas råd och Barentsrådet och
samordnar de informella nordiska och nordisk-baltiska utrikes- och
säkerhetspolitiska samarbetena (N5 och NB8). Ambitionen är att hitta
kontaktytorna mellan dessa samarbeten och samtliga länder i
Östersjöregionen för att stärka det regionala samarbetet över bredd.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt
ministerrådsmöte i Helsingfors
Publicerad 30 oktober 2017

31 oktober-1 november deltar Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke i aktiviteter inom
ramen för Nordiska rådets årliga session i Helsingfors.
Ministern deltar bland annat i Nordiska rådets
prisutdelning samt presenterar det svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.
Ministern deltar i ett av två årliga nordiska kulturministermöten. Under mötet
kommer ministrarna bland annat att diskutera en policyutredning om globala
aktörer på nordiska mediemarknader, nordisk filmproduktions utmaningar
samt den gemensamma nordiska kultursatsningen Nordic Matters på
Southbank Centre i London.

Ministern presenterar även programmet för det svenska ordförandeskapet i
Nordiska ministerrådets kultursamarbete för sina nordiska kollegor samt för
Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur.

På kvällen den 31 oktober närvarar ministern även vid en
avtäckningsceremoni på Hanaholmen av svensk konstgåva med anledning av
firandet av "Finland 100 år".
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lars Ilshammar utreder ny
arkivpolitik
Publicerad 26 oktober 2017

Regeringen har i dag beslutat om kommittédirektiv för
utredningen ”Översyn av arkivområdet” samt att den
biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar ska vara
särskild utredare.
- Arkivpolitiken har inte utretts sedan Internet slog igenom på allvar. Nu
gjuter vi en stabil grund för att vårt gemensamma minne, våra arkiv, ska
kunna stå starka en lång tid framöver. Lars Ilshammar besitter åtråvärda
kunskaper och samlad kompetens om arkivens rådande förutsättningar och
digitaliseringens möjligheter., säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Lars Ilshammar är i dag biträdande riksbibliotekarie och har tidigare varit
chef för avdelningen för fysiska samlingar vid Kungliga biblioteket samt
institutionschef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Faktaruta om utredningen

En särskild utredare ska göra en bred översyn av arkivområdet. Det
övergripande syftet är att säkerställa samhällets tillgång till allmänna
handlingar både nu och i framtiden.

Utredaren ska bland annat;

- översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur
samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas påverka
förutsättningarna för arkivverksamheten och olika arkivinstitutioner,
- se över arkivlagstiftningen och närliggande lagstiftning och vid behov
lämna förslag på hur lagstiftningen kan anpassas till den utvecklingen som
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sker på området,
- analysera Riksarkivets roll och lämna förslag på Riksarkivets roll och
uppgifter i förhållande till andra myndigheter och arkivaktörer för att
undvika överlappning och för att, upprätthålla en god och säker
informationshantering och för att möjliggöra en allsidig historiebeskrivning,
- analysera de ekonomiska konsekvenserna för Riksarkivet och andra
arkivmyndigheter på kort och lång sikt av den offentliga förvaltningens
övergång till digitala processer, och
- analysera om regleringen för de enskilda arkiven bör förändras för att
kunna tillgodose behov inom rättsskipning, förvaltning, forskning och skydd
för kulturarvet.

Utredningen ska överlämna sitt slutbetänkande till regeringen innan 18
november 2019



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsminister Stefan Löfven deltar
vid Nordiska rådets session i
Helsingfors
Publicerad 25 oktober 2017

Statsminister Stefan Löfven reser till Helsingfors den 31
oktober för att medverka vid det Nordiska rådets
session. Han kommer även att avtäcka den konstgåva
på Hanaholmen som den svenska staten har skänkt till
Finland i 100-årsgåva.
Den 1 november kommer statsministern delta i möten med det nordiska
rådets presidium, nordiska statsministrar, de tre självstyrande områdena
Grönland, Färöarna och Åland samt med nordisk-baltiska statsministrar.
Utöver statsministern deltar även följande statsråd från regeringen:
Utrikesminister och minister för nordisk samordning, Margot Wallström,
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt miljöminister
Karolina Skog.

Program öppet för media 31 oktober:

14.45–16.45 Nordiska rådets session/nordiskt toppmöte Plats: Finlands
riksdag

16.45–17.00 Statsminister Stefan Löfven presenterar det svenska
ordförandeskapsprogrammet 2018

Cirka 17.00 Statsministern finns tillgänglig för kommentarer 
Plats: Finlands riksdag

17.45–19.00 Avtäckningsceremoni av svensk konstgåva – statsminister
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Stefan Löfven och statsminister Juha Sipilä Plats: Hanaholmen

1 november:

12.00–12.30 Presskonferens med nordiska statsministrar Plats: Blå salongen,
Finlands regerings banketthall

14.15–14.45 Presskonferens med nordisk-baltiska statsministrar Plats: Blå
salongen, Finlands regerings banketthall

Ackreditering görs via Nordiska ministerrådets webbplats



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke reser till
Karlstad
Publicerad 23 oktober 2017

Onsdagen den 25 oktober reser kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Karlstad för att
bland annat besöka Nya Wermlands-Tidningen och
Äga Rum-projektet ”Kultur på lika villkor” i Kronoparken.
På eftermiddagen deltar ministern vid ett seminarium
vid Karlstads Universitet på temat demokrati och kultur.
Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Karlstad (med reservation
för ändringar):

25 oktober

Besöker Nya Wermlands-Tidningen (NWT).
11.30–12.00 Intervjutid för media i NWT:s lokaler på Våxnäsgatan 20.
13.30-15.00 Besöker Äga Rum-projektet Kultur på lika villkor i
Kronoparken. Media är välkomna att delta.
16.30–17.30 Deltar vid seminarium och paneldebatt vid Karlstads
Universitet på temat demokrati och kultur.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Carl Johan De Geer, Livia Fränkel
och Britta Marakatt-Labba tilldelas
regeringens belöningsmedalj Illis
quorum meruere labores
Publicerad 19 oktober 2017

Regeringen tilldelar konstnären Carl Johan De Geer,
konstnären Britta Marakatt-Labba samt
förintelseöverlevaren Livia Fränkel belöningsmedaljen
Illis quorum meruere labores för deras kulturella
insatser på riksplanet.
Medaljen Illis quorum meruere labores används för att belöna personliga
insatser på riksplanet för kulturella, vetenskapliga och andra allmännyttiga
ändamål.

Carl Johan De Geer tilldelas Illis quorum-medaljen, 12:e storleken, för ett
enastående konstnärskap som förnyat och berikat den svenska konstscenen.

Livia Fränkel tilldelas Illis quorum-medaljen, 8:e storleken, för sin
livsgärning och omfattande insatser för att informera barn och unga om
Förintelsen. Livia Fränkel har genom sin gärning varit en förebild och
inspirerat många.

Britta Marakatt-Labba tilldelas Illis quorum-medaljen, 8:e storleken, för
hennes mångåriga och på många sätt betydelsefulla konstnärskap, som
förenar traditionellt samiskt konsthantverk och samtidskonstens
genreöverskridande språk.

- Det är en ära att på detta vis få möjlighet att hylla och uttrycka djup
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respekt för tre personers gärningar och verk. De Geers och Marakatt-Labbas
konstnärskap och Livia Fränkels arbete är unika i sig, men samtidigt en
samlad manifestation av det fria ordets och den fria konstens gränsbrytande,
nyskapande och utmanande kraft., säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Om pristagarna

Carl Johan De Geer (född 1938) är bl.a. konstnär, fotograf, författare,
filmskapare och scenograf. Han utbildade sig på Konstfackskolan och är en
av de främsta representanterna för 60-talets gränsöverskridande konstnärer.
Som filmskapare etablerade han sig i samarbete med Håkan Alexandersson
genom bl.a. TV-serien Tårtan (1972). Med sina självbiografiska
dokumentärfilmer fick han stora framgångar under 2000-talet. Han har även
gjort scenografi till flera långfilmer.

De Geer har också gett ut flera böcker – romaner, fotoböcker, essäsamlingar
och barnböcker. Hans måleri, foto och installationer har ställts ut på museum
och konsthallar i Sverige och utomlands.

Livia Fränkel (född 1927) är överlevare från Förintelsen. Hon föddes i
Sighet, Ungern (i dag Rumänien) i en judisk familj. I maj 1944 deporterades
Livia och hennes familj till Auschwitz-Birkenau. Föräldrarna mördades i
gaskamrarna i lägret medan Livia och hennes äldre syster Hédi skickades till
ett arbetsläger i Hamburg där de slavarbetade i tio månader innan
arbetslägret stängdes i slutet av mars 1945. De fördes till Bergen-Belsen och
efter en månad befriades de av engelska soldater. I början av juli samma år
kom Livia tillsammans med sin syster till Sverige med båt.

Hon är idag aktiv inom Föreningen Förintelsens Överlevande i Sverige och
föreläser i skolor och informerar om Förintelsen.

Britta Marakatt-Labba (född 1951) är konstnär, målare och grafiker. Hon
är uppvuxen i en renskötarfamilj och sedan många år verksam i Övre
Soppero i Norrbotten. Marakatt-Labba är professor i konsthantverk på
Kautokeino högskola i Nordnorge och doktor vid humanistiska fakulteten vid
Umeå universitet. Hon är utbildad vid Konstindustriskolan i Göteborg.
Marakatt-Labba var med om att starta Samisk konstnärsgrupp 1978 och var
sedan engagerad i att bygga upp den år 1979 bildade samiska
konstnärs¬organisationen Samisk kunstnerforbund. Hon arbetar framförallt
med textilt broderi, akvarellmålning och litografier med motiv som anknyter
till samisk kultur. Hon har illustrerat ett stort antal böcker och också arbetat



som kostymör och med scenografi. Hennes konstverk återfinns i ett stort
antal privata och offentliga samlingar samt som offentliga konstverk runt om
i Norden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delar ut Per-
Anger priset
Publicerad 18 oktober 2017

Torsdagen den 19 oktober kl 13.00 delar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke ut Per-Anger priset
till kvinnorättsaktivisten Gégé Katana Bukuru för
hennes kamp för de mänskliga rättigheterna och
kvinnors rättigheter i Demokratiska Republiken Kongo.
Priset delas ut vid en prisceremoni på Södra Latins
gymnasium i Stockholm.
Per Anger-priset är ett internationellt pris som instiftades 2004 av Sveriges
regering för att lyfta fram humanitära och demokratifrämjande insatser.
Årets pristagare, Gégé Katana Bukuru, är generalsekreterare på SOFAD:s
(Solidarité des Femmes Activistes pour la Défense des Droits Humains)
kontor i Uvira i Demokratiska Republiken Kongo.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Bah Kuhnke tar
emot public service-kommitténs
förslag om finansiering av public
service
Publicerad 12 oktober 2017 Uppdaterad 12 oktober 2017

Måndagen den 16 oktober tar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke emot den
parlamentariska public service-kommitténs
delbetänkande om ett nytt finansieringssystem för radio
och tv i allmänhetens tjänst.

Tid: 16 oktober 2017 kl. 14.00
Plats: Lilla Pressrummet, Rosenbad

Den parlamentariska public service-kommittén

Den parlamentariska public service-kommittén tillsattes i februari 2017.
Kommitténs uppdrag är bland annat att föreslå ett långsiktigt hållbart och
solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst.
Kommittén ska även föreslå hur en ändamålsenlig reglering av radio och tv i
allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas på kort och lång
sikt. Förslagen ska i alla delar syfta till att upprätthålla programföretagens
integritet och oberoende. Kommittén består av ledamöter från samtliga
riksdagspartier. Ordförande är Sture Nordh.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen vill förbättra
livsvillkoren för transpersoner
Publicerad 12 oktober 2017 Uppdaterad 12 oktober 2017

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att göra en
fördjupningsstudie samt att fördela projektbidrag till icke
vinstdrivande organisationer som arbetar med psykisk
hälsa och suicidprevention hos transpersoner med
särskilt fokus på unga transpersoner. Myndigheten får 1
600 000 kronor för ändamålet.
Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Karolinska Institutet publicerat
rapporten "Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner"
som baseras på en omfattande enkät-undersökning bland transpersoner.
Transpersoners situation är bekymmersam och andelen som övervägt eller
försökt att ta sitt eget liv är alarmerande. Bland unga transpersoner, mellan
15-19 år är det nästan 60 procent som under det senaste året övervägt att ta
sitt eget liv och 40 procent har gjort något allvarligt försök.

– Att unga människor mår så dåligt måste vi ta på största allvar i ett tidigt
skede. Unga transpersoner är en grupp där självmordsbenägenheten har ökat
särskilt tydligt, så kan vi inte ha det. Vi behöver göra riktade insatser, säger
socialminister Annika Strandhäll.

– Fler än hälften av unga transpersoner har övervägt att ta sitt liv. Det är ett
allvarligt och uppenbart bevis för att vi måste förändra situationen. Det civila
samhällets organisationer besitter erfarenheter och kunskaper som vi
behöver mer utav för att kunna förbättra transpersoners psykiska hälsa och
förebygga självmord, säger demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I fördjupningsstudien ingår att lämna förslag till insatser som kan minska den
psykiska ohälsan samt förebygga suicid hos transpersoner. Unga
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transpersoners behov ska särskilt beaktas.

600 000 kronor av de sammanlagt 1 600 000 kronor som satsningen uppgår
till får betalas ut i projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer inom
området psykisk hälsa och suicidprevention bland personer med
transerfarenhet.

Regeringen har tidigare tillsatt en utredning som ska göra en bred
kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå
konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor för transpersoner.
Utredningen ska lämna sitt betänkande under hösten 2017.

Regeringen beslutade nyligen att kommuner och landsting kan söka
statsbidrag för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners situation för 2017. Cirka två miljoner kronor extra har skjutits
till för ändamålet och går att söka via Socialstyrelsen.

Uppdraget som regeringen nu har beslutat om ska redovisas till
Socialdepartementet senast den 1 oktober 2019.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Morgan Johansson och Alice Bah
Kuhnke tillgängliga för
kommentarer
Publicerad 11 oktober 2017

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommenterar dagens samtal om samhällets förmåga att
motverka antidemokratiska rörelser.

Tid: 11 oktober 2017 kl. 16.00
Plats: Strömsalen, Rosenbad
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke drar till Malmö
Publicerad 05 oktober 2017

Måndagen den 9 oktober reser kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Malmö för att
bland annat diskutera den fördjupade förstudien för
Rörelsernas museum i Malmö. Ministern besöker även
Form/Design Center samt talar vid konferensen
Slavhandelns arv – Röster från dagens afrosvenskar.
 Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Måndag 9 oktober

11.00–12.15 Besöker Form/Design Center. Media är välkomna att delta.
Föranmälan sker till Matilda Häggblom.
Adress: Lilla torg 9

Deltar vid konferensen Slavhandelns arv — Röster från dagens afrosvenskar.

Möte för att diskutera den fördjupade förstudien för Rörelsernas museum i
Malmö.

Deltagare:

Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter
Frida Trollmyr (S), kommunalråd med ansvar för kultur, fritid och
folkhälsa
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör

15.30-16.30 Rundvandring och förevisning av tänkbara platser för museet.
Media är välkomna att delta och ministern är tillgänglig för intervjuer i
samband med rundvandringen.
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Plats: Ångbåtsbryggan i Nyhamnen och vidare till Varvsstaden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inviger
Bokmässan i Göteborg
Publicerad 27 september 2017

27-30 september deltar kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke vid Mediedagarna, MEG 17, och
Bokmässan i Göteborg. Ministern kommer bland annat
att inviga bokmässan och delta vid olika seminarium
samt manifestation för öppenhet och demokrati.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Torsdag 28 september

Inviger bokmässan.

Delar ut pris genom Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling.

Hotet mot det demokratiska samtalet och presentation av regeringens
handlingsplan "Till det fria ordets försvar".

Deltar vid Journalistförbundets seminarium "Hatade journalister – Kan en
handlingsplan vända trenden?".

Kulturrådets seminarium - avtackning av tidigare läsambassadör och
presentation av den nya.

Fredag 29 september

Besök vid ETC:s Bokmassan där det sker samtal på scen kring demokrati
och yttrandefrihet.

Seminarium på Chalmerska huset, samtal om nya arkitekturpolitiken ur ett
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regionalt perspektiv. Samtal med bland annat Kieran Long, överintendent för
Arkitektur- och designcentrum (ArkDes).

Deltar vid manifestation för öppenhet & demokrati.

Tider och hela programmet finns att läsa på:
https://meg.se/
https://bokmassan.se/



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen höjer kulturbudgeten
med 745 miljoner
Publicerad 20 september 2017 Uppdaterad 20 september 2017

I budgetpropositionen för 2018 höjer regeringen
kulturbudgeten med 745 miljoner kronor. Bland annat
satsas 275 miljoner på biblioteken och 115 miljoner på
den fria konsten. Därtill kommer ytterligare satsningar
på demokratipolitiken och politiken mot diskriminering.
Budgetpropositionen för 2018 bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
- Det här är den största höjningen av kulturbudgeten som någon
kulturminister någonsin har kunnat presentera. Det är en historisk seger för
kulturen att kulturpolitikens andel av statsbudgeten ökat, vilket är ett kvitto
på att den här regeringen menar allvar med att prioritera kulturens plats i vårt
samhälle, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018
inom kulturpolitiken

250 miljoner till starkare bibliotek i hela landet

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under 2018 till
2020 för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela
landet. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs
kultursamverkansmodellen där bland annat medel till bibliotek, läs- och
litteraturfrämjande fördelas.
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Länk till pressmeddelande

Digital satsning på biblioteken för stärkt källkritik

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att Kungliga biblioteket
tillförs 25 miljoner kronor årligen under tre år. Syftet med satsningen är
bland annat att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att
stärka förmågan till källkritik.

Länk till pressmeddelande

115 miljoner till den fria konsten

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i hela landet föreslår
regeringen i budgetpropositionen för 2018 en satsning som totalt uppgår till
115 miljoner kronor per år. Satsningen innebär bland annat en förstärkning
av de bidrag och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer, fria grupper
inom scenkonst och kulturtidskrifter.

Länk till pressmeddelande

Sverige får sin första nationella scen för barn och unga

Regeringen utser teaterverksamheten Unga Klara att från årsskiftet vara en
nationell scen för barn och unga. Det statliga stödet till verksamheten
beräknas uppgå till 16,2 miljoner kronor under 2018 och därefter 15,4
miljoner per år.

Länk till pressmeddelande

10 miljoner till ett nationellt kulturskolecentrum

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd
tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt
kulturskolecentrum i myndigheten. Satsningen genomförs för att Statens
kulturråd ska kunna fungera som ett nationellt nav.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar på att stärka arkitektur-, form- och
designarbetet för hållbart gestaltade livsmiljöer



Arkitektur, form och design påverkar alla människor dagligen. I
budgetpropositionen för 2018 lämnar regeringen förslag om att stärka och
utveckla arkitektur-, form- och designområdet och arbetet med hållbara
gestaltade livsmiljöer med totalt 28 miljoner kronor årligen för 2018–2020
och med 5 miljoner kronor från och med 2021.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar på kostnadsfri släktforskning

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10 miljoner kronor från
och med 2018 så att avgifterna för att få tillgång till digital arkivinformation
kan tas bort. Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med
arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade kostnader för till
exempel privatpersoner som bedriver släkt- eller bygdeforskning.

Länk till pressmeddelande

Satsningar på jubileumsåret Ingmar Bergman 100 år

Den 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år. Ingmar Bergman var en
av de internationellt mest kända och betydelsefulla konstnärerna Sverige haft
genom tiderna. I budgetpropositionen för 2018 föreslås bidrag för satsningar
till Kungliga Dramatiska teatern, Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen
Bergmancenter på Fårö och Svenska Filminstitutet som syftar till att
uppmärksamma jubileumsåret nationellt och internationellt.

Länk till pressmeddelande

Regeringen satsar på nya Nationalmuseum

Regeringen föreslår att Nationalmuseum tillförs 65 miljoner kronor för 2018
och 42 miljoner per år från och med 2019. Den engångsvisa ökningen med
23 miljoner kronor för 2018 hänger samman med de ökade kostnaderna i
samband med Nationalmuseets flytt in i de renoverade lokalerna på
Blasieholmen.

Länk till webbartikel

Kulturmiljövården stärks med 25 miljoner kronor



Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att bidraget till
kulturmiljövård ökar med 25 miljoner kronor per år från och med 2018.
Satsningen innebär att regeringen stärker förutsättningarna för att
kulturmiljöarbetet ska kunna svara upp mot angelägna ändamål. Exempel på
det är bildande av kulturreservat och tillgängliggörande av kulturmiljöer.

Länk till webbartikel

Satsning på digitala utsändningar inom scenkonsten

Regeringen föreslår att 15 miljoner årligen under 2018-2020 fördelas mellan
Kungliga Dramatiska Teatern AB, Kungliga Operan AB och Riksteatern för
satsningar på digitala utsändningar av föreställningar.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018
inom mediepolitiken

110 miljoner till nytt mediestöd

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att 55 miljoner kronor
tillförs för att förbereda för en ökad och långsiktig satsning på lokal
journalistik och nyhetsförmedling genom ett nytt mediestöd från och med
2019. Från och med 2020 tillförs ytterligare 55 miljoner kronor.

Länk till webbartikel

Nivån på filmanslaget upprätthålls

Regeringen föreslår att filmanslaget tillförs 25 miljoner kronor per år från
och med 2020. Därmed upprätthålls nivån på filmanslaget efter 2019, då den
särskilda satsningen på biografer på landsbygden och mindre orter avslutas.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018
inom demokratipolitiken

Satsningar på totalt 85,1 miljoner kronor inför de allmänna



valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Det
gäller även de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Samtidigt finns
det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika
befolkningsgrupper och valdistrikt. Därför föreslår regeringen i
budgetpropositionen för 2018 en rad insatser som totalt uppgår till 85,1
miljoner kronor för att öka intresset för och deltagandet i valen 2018 och
2019.

Länk till webbartikel

Regeringen satsar ytterligare miljoner för att värna det
demokratiska samtalet mot hot och hat

Det demokratiska samtalet får inte begränsas av hot och hat. Regeringen
förstärker därför det förebyggande arbetet för att värna det demokratiska
samtalet mot hot och hat med ytterligare fem miljoner kronor årligen 2018-
2020. Detta blir ett ytterligare tillskott till de 5 miljoner kronor per år för
perioden 2017-2020 som avsattes i budgetpropositionen för 2017.

Länk till webbartikel

Regeringen vill stödja säkerhetshöjande åtgärder i det civila
samhället

Särskilda åtgärder genomförs för det civila samhällets fortsatta möjligheter
att sprida kunskap, mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet för mänskliga
rättigheter samt för att värna demokratin.

Länk till webbartikel

Urval av satsningar i budgetpropositionen för 2018
inom politiken mot diskriminering, samepolitik och
politiken avseende nationella minoriteter

Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför förstärka arbetet mot
diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med



10 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med
nuvarande anslagsnivå. De lokala antidiskrimineringsbyråerna föreslås få
ytterligare 15 miljoner kronor, vilket är en dubblering.

Länk till webbartikel

Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de
nationella minoriteternas kultur

Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl Sametingets som Statens
kulturråds stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas
kultur. För första gången avsätter också regeringen långsiktiga medel till
barn- och ungdomsfilm på minoritetsspråken.

Länk till webbartikel

Satsningar på fler förvaltningskommuner för finska,
meänkieli och samiska

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner
ansluts till förvaltningsområdena för samiska, finska respektive meänkieli.
För att finansiera detta ökas anslaget med 16 miljoner 2018 och 20 miljoner
årligen från och med 2019.

Länk till webbartikel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenter kulturbudgeten
Publicerad 19 september 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar budgetpropositionen för 2018, varav flera
nya kultur- och demokratisatsningar som inte redan
kommunicerats.

Tid: 20 september 2017 kl. 11.00
Plats: Teater Galeasen, Slupskjulsvägen 30-32, Stockholm

Ta med presslegitimation.
Varmt välkomna!

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Satsningar på fler
förvaltningskommuner för finska,
meänkieli och samiska
Publicerad 18 september 2017

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att
nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för
samiska, finska respektive meänkieli. För att finansiera
detta ökas anslaget med 16 miljoner 2018 och 20
miljoner årligen från och med 2019.
Budgetpropositionen för 2018 bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
- Nu kommer resultatet av den process som inleddes när regeringen
tillträdde. Fler och starkare förvaltningskommuner är en central del av
regeringens politik för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och
leva upp till det som står i lagen, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Anslutningen av nya förvaltningskommuner innebär utökade rättigheter för
de nationella minoriteterna runtom i Sverige. Det gäller bl.a. förskola,
äldreomsorg, språk, kultur och möjlighet till egenmakt för fler.

Anslaget ökar från och med 2018. Regeringen ska nu pröva de anmälningar
om att ingå i ett eller flera förvaltningsområden inför 2018 som inkommit till
Regeringskansliet senast den 1 april 2017.

Om förvaltningsområden

https://www.regeringen.se/


I förvaltningsområdena finns ett förstärkt skydd för samiska, finska
respektive meänkieli. Där har enskilda bland annat rätt att använda
minoritetsspråket i sina kontakter med myndigheter och att få tillgång till
förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråket. Kommuner,
landsting och regioner i förvaltningsområden får statsbidrag för att täcka de
extra kostnader som lagstiftningen kan medföra.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Satsningar på jubileumsåret
Ingmar Bergman 100 år
Publicerad 18 september 2017 Uppdaterad 18 september 2017

Den 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år.
Ingmar Bergman var en av de internationellt mest kända
och betydelsefulla konstnärerna Sverige haft genom
tiderna. I budgetpropositionen för 2018 föreslås bidrag
för satsningar till Kungliga Dramatiska teatern, Stiftelsen
Ingmar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö och
Svenska Filminstitutet som syftar till att uppmärksamma
jubileumsåret nationellt och internationellt.
- Ingmar Bergmans betydelse för svenskt kulturliv går inte att överskatta,
både här hemma och utomlands. Därför ska vi vårda, bevara och sprida hans
arv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen innebär att:

Kungliga Dramatiska teatern AB, Stiftelsen Ingmar Bergman och
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö totalt tillförs 8 miljoner kronor 2018.
Svenska Filminstitutet tillförs 5 miljoner kronor från och med 2018 och
ytterligare 10 miljoner från och med 2019 för bevarandet av filmarvet i
Ingmar Bergmans namn.
Från och med 2019 föreslås Stiftelsen Bergmancenter på Fårö få ett
årligt stöd.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på kostnadsfri
släktforskning
Publicerad 18 september 2017

Regeringen föreslår att Riksarkivets anslag höjs med 10
miljoner kronor från och med 2018 så att avgifterna för
att få tillgång till digital arkivinformation kan tas bort.
Detta gör att cirka 100 miljoner digitala bilder med
arkivinformation blir fritt tillgängliga och ger minskade
kostnader för till exempel privatpersoner som bedriver
släkt- eller bygdeforskning.
- Våra släkters historia är en del av vårt gemensamma kulturarv. Att
släktforska har blivit en folkrörelse som konkretiserar och levandegör vårt
kulturarv. Genom människors nyfikenhet inför sin egen bakgrund kan vi
också lättare förstå och lära av vår historia, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen gjorde i propositionen Kulturarvspolitik bedömningen att det är
motsägelsefullt att Riksarkivet tar betalt för tillgång till arkivinformation
samtidigt som myndigheten har regeringens uppdrag att främja öppna data
inom statsförvaltningen.

Önskemål har länge uttryckts om att arkivinformationen ska bli fritt
tillgänglig.

Den digitala informationen som tillgängliggörs fritt genom regeringens
satsning kan också användas i olika digitala produkter och tjänster.
Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Satsningen ingår i budgetpropositionen för 2018 som bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Kulturdepartementet

250 miljoner till starkare bibliotek i
hela landet
Publicerad 15 september 2017 Uppdaterad 15 september 2017

Regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts
årligen under 2018 till 2020 för att öka utbudet och
tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.
En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs
kultursamverkansmodellen där bland annat medel till
bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas.
Budgetpropositionen för 2018 bygger på en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
- Nu när polariseringens och den medvetna desinformationens iskalla vindar
biter oss i ansiktet, behöver vi varma rum fyllda med kunskap och
vägledning. De som menar allvar med vackra ord om åsiktsfrihet behöver se
till att biblioteken är öppna, tillgängliga och bemannade. Nu visar regeringen
med besked att biblioteken är en garant för en levande demokrati, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kulturrådet kommer att få i uppdrag att genomföra satsningen och fördela
pengarna.

Sett över tid har antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer minskat, vilket är
en oroväckande trend. Samtidigt som antalet bibliotek minskar, minskar
också antalet besök, fysiska utlån och andelen av befolkningen som är aktiva
låntagare.

Fler bibliotek gör att fler människor får möjlighet att låna böcker och läsa
tidningar. Det gör också att fler får tillgång till bibliotekens övriga

https://www.regeringen.se/


verksamhet, som till exempel språkcaféer, läsfrämjande insatser,
föreläsningar och utställningar.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
budgeten för 2018
Publicerad 15 september 2017

Finansminister Magdalena Andersson kommer att
presentera budgetförslaget för 2018 på en
presskonferens den 20 september klockan 09.00 i
Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också att
presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement)

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Malmö

Kontaktperson: Natali Sial, telefon 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

Klockan 09.00 Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Isabel Lundin, telefon 076 296 46 38 och Gösta Brunander,

https://www.regeringen.se/


telefon 072 544 28 66

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister

Östersund

Kontaktperson: Anna Söderström, telefon 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Karlskrona

Kontaktperson: Matilda Malmqvist Glas, telefon 070 367 03 64

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Visby

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, telefon 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Södertälje

Kontaktperson: Sofie Rudh, telefon 072 545 74 21

Helene Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister

Skövde

Kontaktperson: Fredrik Persson, telefon 072 214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Stockholm



Kontaktperson: Kristoffer Talltorp, telefon 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, miljöminister

Linköping

Motala

Kontaktperson: Hanna Björnfors, telefon 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Mikael Damberg, näringsminister

Kalmar

Växjö

Kontaktperson: Daniel Ferreira, telefon 076 135 56 92

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Uppsala

Norrtälje

Kontaktperson: Martin Kling, telefon 070 539 57 29

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Arvika

Molkom

Kontaktperson: Maria Soläng, telefon 072 206 19 47

Socialdepartementet

Annika Strandhäll, socialminister

Umeå



Vindeln

Vännäs

Kontaktperson: Karin Boman Röding, telefon 076 116 65 62

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, telefon 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Kristianstad

Kontaktperson: Helena Paues, telefon 072 209 45 20

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

115 miljoner till den fria konsten
Publicerad 14 september 2017

För att förbättra förutsättningarna för den fria konsten i
hela landet föreslår regeringen i budgetpropositionen
för 2018 en satsning som totalt uppgår till 115 miljoner
kronor per år. Satsningen innebär bland annat en
förstärkning av de bidrag och ersättningar som fördelas
direkt till konstnärer, fria grupper inom scenkonst och
kulturtidskrifter.
- Fri kultur och fria utövare är viktigt för alla fria samhällen. I en omvärld
där makthavare stramar åt villkoren för de fria konstnärerna går regeringen i
motsatt riktning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Paketet för den fria konsten innehåller:

En förstärkning med 60 miljoner kronor per år till stipendier och
ersättningar som fördelas direkt till konstnärer. En del av dessa medel
kan även gå till nyskapande projekt inom ramen för Kulturbryggans
verksamhet,
Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs
25 miljoner kronor per år,
Fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 12 miljoner kronor per
år,
Statens konstråds stöd till konstnärlig gestaltning av den gemensamma
miljön med 10 miljoner kronor per år,
Kulturrådets stöd till utgivning av litteratur och kulturtidskrifter förstärks
med 8 miljoner kronor per år.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Digital satsning på biblioteken för
stärkt källkritik
Publicerad 13 september 2017

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att
Kungliga biblioteket tillförs 25 miljoner kronor årligen
under tre år. Syftet med satsningen är bland annat att
förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens
och att stärka förmågan till källkritik.
- I en tid när allt fler blandar ihop fakta med åsikter så behöver vi alla rustas
med mer källkritiskt tänkande. Biblioteken spelar en särskilt viktig roll i det
arbetet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Biblioteken ska, enligt bibliotekslagen, verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Likaså ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om
hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och
delaktighet i kulturlivet.

Satsningen innebär att Kungliga biblioteket under 2018 till 2020 ska stödja
de regionala biblioteksverksamheterna i deras arbete med att öka
användningen av digitaliseringens möjligheter och öppen tillgänglig kunskap.

Satsningen träder i kraft 1 januari 2018.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar budgetnyheter för den
fria konstens villkor
Publicerad 13 september 2017 Uppdaterad 13 september 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar imorgon ett paket med satsningar på den
fria konstens villkor från den kommande
budgetpropositionen.

Tid: 14 september 2017 kl. 12.30
Plats: Ateljéerna Vinterviken, Vinterviksvägen 61-83

Vintervikens ateljéer ligger i före detta Nitro Nobels industriområde, vid
parkstråket Gröndal/ Aspudden. I de gamla fabrikslokalerna har konstnärer
arbetat sedan 1990.

www.vinterviken.nu

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige får sin första nationella
scen för barn och unga
Publicerad 12 september 2017 Uppdaterad 12 september 2017

Regeringen utser teaterverksamheten Unga Klara att
från årsskiftet vara en nationell scen för barn och unga.
Det statliga stödet till verksamheten beräknas uppgå till
16,2 miljoner kronor under 2018 och därefter 15,4
miljoner per år. Det innebär att det statliga stödet till
Unga Klara mer än fördubblas jämfört med idag.
- Det känns fantastiskt att Sverige äntligen får en nationell scen för barn och
ungas scenkonst. Det är många människor som har kämpat länge för detta,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Detta är den första verksamheten med ett renodlat barn- och
ungdomsuppdrag som får status som nationell institution. Genom att Unga
Klara blir nationell institution verkar regeringen för att barn och unga i
Sverige får ökad tillgång till kvalitativ och banbrytande teaterverksamhet i
hela landet. Unga Klara ska i sitt uppdrag samverka med andra aktörer som
bidrar till detta.

Unga Klaras på många sätt unika arbete med teater för barn och unga under
många år gör teatern till en institution av nationellt intresse med möjlighet
att, i likhet med övriga nationalscener, vara den ledande institutionen i landet
på sitt område.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan
regeringen och Vänsterpartiet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar budgetnyhet på Unga
Klara
Publicerad 11 september 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar nyhet från den kommande
budgetpropositionen.

Tid: 12 september 2017 kl. 10.00
Plats: Unga Klara, Kulturhuset Stockholm

På pressträffen deltar även Roger Mogert, stadsbyggnads- och
kulturborgarråd samt Nisha Besara, vd för Unga Klara.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Matilda
Häggblom.

Ta med presslegitimation.
Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Kalmar
Publicerad 06 september 2017

Den 8 och 9 september reser kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Kalmar för
besök vid bland annat Medieinstitutet Fojo och
tidningskoncernen Gota Media. Under lördagen deltar
ministern vid Prideparaden i Kalmar.
Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Kalmar (med reservation för
ändringar):

Fredag 8 september

Besök på Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet.
14.15 - 14.45 Intervjutid för media i Fojos lokaler på Gröndalsvägen 19.
Besök på Gota Media.

Lördagen 9 september

Besök vid Forum för levande historia och utställningen "Stämplad"
12.30-13.00 Intervjutid för media vid Stortorget.
13.00 Går i Prideparad
14.00 Ministern talar i samband med Prideparad

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Tomas
Eneroth besöker Järfälla och
Upplands Väsby
Publicerad 06 september 2017

På torsdag den 7 september besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
infrastrukturminister Tomas Eneroth Järfälla och
Upplands Väsby. Ministrarna reser dit direkt efter
regeringens ordinarie sammanträde som denna gång
hålls i Gävle.
Nedan är delar ur ministrarnas program: (med reservation för ändringar).
Media är välkomna att delta vid båda besöken.

Järfälla:

13.00 Verksamhetsbesök i Herrestaskolan, Karlslundsvägen 25

Herresta för- och grundskola i Barkarbystaden öppnade i januari 2016. På
skolan finns det plats för 60 förskolebarn och 300 elever i årskurs F-5.
Herrestaskolan har idrottshall, bibliotek och eget tillagningskök. En stor
satsning på kultur och fritid gör att flera av skolans lokaler ska kunna
användas av allmänheten och föreningar.

Herrestaskolan är Sveriges första skola som byggts helt i massivt trä och
utifrån Miljöcertifiering Guld.

Upplands Väsby

14.15 Verksamhetsbesök vid Messingen kunskapscentrum, Love Almqvists
torg 1
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I Messingen finns scenrum, kulturskola, bibliotek, idrottshall (multihall),
danslokal, två gymnasieskolor, kafé och konferenslokaler. I samspelet mellan
kommun, näringsliv och föreningsliv skapas ett levande hus som sjuder av
aktivitet från tidig morgon till sen kväll.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Proposition om förstärkt förbud
mot diskriminering i form av
bristande tillgänglighet
Publicerad 24 augusti 2017

Regeringen beslutade idag om en proposition till
riksdagen som innebär att företag med färre än tio
arbetstagare som tillhandahåller varor eller tjänster till
allmänheten kommer att omfattas av förbudet mot
diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
- Varje steg för ökad tillgänglighet är ett steg i rätt riktning. Med denna
lagändring får personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter till ett
självständigt liv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning infördes
bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i
diskrimineringslagen den 1 januari 2015. Förbudet gällde endast företag som
sysselsatte fler än tio arbetstagare. I och med den nya lagändringen kommer
även företag med färre arbetstagare än tio att omfattas av förbudet.

Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom
området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag.
Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva
rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att
det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Satsning för att motverka
diskriminering på arbets-och
bostadsmarknaden
Publicerad 24 augusti 2017 Uppdaterad 24 augusti 2017

Regeringen har beslutat att ge
Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten
för delaktighet (MFD) uppdrag om att öka kunskapen
om diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.
Totalt får myndigheterna 2,8 miljoner för de båda
uppdragen.
- Kunskap är en grundförutsättning i arbetet mot den oacceptabla
diskriminering som fortfarande drabbar människor i vårt land. Myndigheter
och det civila samhället har centrala funktioner i att både samla och sprida
den kunskapen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

- Under 2016 var funktionsnedsättning den vanligaste
diskrimineringsgrunden i de anmälningar som inkom till
Diskrimineringsombudsmannen. Vi vet också att utanförskapet och
arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning är hög.
Myndigheten för delaktighet har goda förutsättningar för att sprida kunskap
som kan motverka diskriminering på arbetsmarknaden för dessa personer,
säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har tidigare fattat beslut om att bevilja 1,2 miljoner kronor till
Malmö mot diskriminering (MMD) för att genomföra verksamhet som ökar
och sprider kunskap om diskriminering på bostadsmarknaden.
Tillsammans med de två uppdragen till DO och MFD satsar regeringen totalt
4 miljoner kronor på för att öka och sprida kunskap om diskriminering på
området.
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Uppdragen ser ut som följande:

Diskrimineringsombudsmannen får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder
för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden och
tilldelas 1,5 miljoner för uppdraget.
Myndigheten för delaktighet får i uppdrag att vidta särskilda åtgärder för
att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på
arbetsmarknaden och tilldelas 1,3 miljoner för uppdraget.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Karlskrona
Publicerad 16 augusti 2017

Den 17 och 18 augusti reser kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke till Karlskrona för
besök vid bland annat Marinmuseum och Mellanstaden,
där Statens konstråd i samarbete med lokala aktörer
genomför ett konstprojekt inom regeringssatsningen
Konst händer.
Nedan är delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Karlskrona (med reservation
för ändringar):

Fredag 18 augusti

Besök vid Marinmuseum och världsarvet Örlogsstaden. Ministern
kommer bland annat att se den nya akvarellutställningen "Med bilden till
språket" som är ett samarbete mellan pensionerade ubåtsofficerare,
ensamkommande unga vuxna och Marinmuseum.
Besök vid Konst Händer-projekt i Mellanstaden där konstnären Johanna
Gustafson Fürst på uppdrag att Statens konstråd och tillsammans med
Mellanstadens Folkets hus och park samt de boende, utvecklar ett
konstverk som kan stärka arbetet med en ny kulturell mötesplats i
området.
11.00 - 11.30 Intervjutid för media vid panncentralen i Kungsmarken.
Anmälan görs till Martin Kling.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Migrationsverket ska fortsätta
utveckla kompetensen i hbtq-
frågor
Publicerad 02 augusti 2017

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att
fortsätta arbetet med att säkerställa hög rättslig kvalitet i
asylärenden där sexuell läggning och könsidentitet
åberopas. Detta genom att stärka kompetensen
ytterligare. Två miljoner kronor tillförs myndigheten och i
uppdraget ingår att arbeta med ett tryggt och likvärdigt
bemötande av hbtq-personer.
I arbetet för mänskliga rättigheter vill regeringen underlätta för hbtq-
personers lika rättigheter och möjligheter. Regeringen arbetar för att trygga
flyktingars och asylsökandes mänskliga rättigheter, i linje med vad
internationella granskningsorgan fört fram. Regeringen kommer att fortsätta
med arbetet utifrån regeringens hbtq-strategi. Där har Migrationsverket en
självklar roll.

– Vi förstärker Migrationsverkets möjlighet att säkerställa rättssäkra
asylprocesser. Det ska vara en självklarhet att hbtq-personers situation
särskilt beaktas, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Migrationsverket har under flera år arbetat med hbtq-personers villkor i
asylprocessen. En del av arbetet har handlat om myndighetens
kompetensförsörjning och utbildningsinsatser. Migrationsverket har också
inrättat en särskild handläggarordning där hbtq-specialister medverkar i
ärenden där hbtq-skäl åberopats eller framkommit.

Regeringen är angelägen om att Migrationsverkets utvecklings- och
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utbildningsarbete fortsätter och skjuter därför till två miljoner kronor för
2017.

Beslutet fattades den 6 juli 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen antar handlingsplan
mot hat och hot mot journalister,
förtroendevalda och konstnärer
Publicerad 12 juli 2017 Uppdaterad 13 juli 2017

Regeringen har i dag beslutat om en handlingsplan till
det fria ordets försvar. Med handlingsplanen stärker
regeringen arbetet med att förebygga och hantera hot
och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och
konstnärer då dessa aktörer är särskilt utsatta i det
demokratiska samtalet.
- Samhälldebatten är luften i demokratins lungor. Hot och hat mot personer
som deltar i den offentliga debatten är därför extra allvarligt eftersom det
kan leda till att röster och perspektiv tystnar. Handlingsplanen kommer inte
att lösa alla de problem som finns, men det är ett viktigt steg som tas. Nu har
vi för första gången ett systematiskt arbete på plats, som specifikt riktar sig
till grupper som är avgörande för att öka syremängden i debatten, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes program för
Almedalsveckan
Publicerad 30 juni 2017

Den 5–8 juli deltar kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke i flera seminarier och evenemang under
Almedalsveckan i Visby. Huvudfokus för ministerns
program är arkitekturpolitiken, journalisters utsatthet för
hot och hat samt mediepolitikens möjligheter och
utmaningar.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar).

Onsdagen den 5 juli

16:00–16:30
"Kvinnor hotas bort från debatten", seminarium om näthatet mot kvinnor i
mediebranschen.
Arrangör: TU - Medier i Sverige

17:00–17:50
"Hur kommer regeringens politik för arkitektur och hållbar stadsutveckling
se ut? "
Arrangör: Sveriges Arkitekters

Torsdagen den 6 juli

11:00–11:40
"Civilsamhällets roll i en tid av populism och faktaresistens".
Arrangör: Naturskyddsföreningen

14:00–14:30

https://www.regeringen.se/


"Nätet, makten och yttrandefriheten – vad är politikens och juridikens
ansvar?"
Arrangör: Sveriges radio

15:00–16:00
"Livet mellan bostadshusen då? Gestaltning, värden och ansvar för
livsmiljön"
Arrangör: Statens konstråd

Fredagen den 7 juli

10:00–10:30
"Ödestid för public service"
Arrangör: Expressen

14:00–15:30
Mångfaldsparaden
Arrangör: RFSL Gotland

Lördagen den 8 juli

Miljöpartiets dag i Almedalen.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke deltar i World Pride i
Madrid
Publicerad 28 juni 2017

Kultur- och demokratiministern reser till Madrid där
World Pride äger rum i veckan. World Pride avslutas
med en parad lördagen den 1 juli, där upp till 3 miljoner
människor väntas delta. 
I samband med besöket kommer ministern träffa företrädare för spanska
regeringen och för nyckelpersoner inom Spaniens hbtq-rörelse. World Pride
utses av den globala Pride-rörelsen, nästa stad som håller titeln är New York
2019.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke i Genève för
samtal om journalisters säkerhet
Publicerad 27 juni 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
den 29 juni vid möte angående FN:s handlingsplan för
journalisters säkerhet. Mötet arrangeras av UNESCO
tillsammans med FN:s kommissionär för mänskliga
rättigheter.
Den 29 juni samlas experter, FN-organ, journalistförbund,
civilsamhällesorganisationer och mediehusrepresentanter i FN-palatset i
Genève för att diskutera arbetet kring FN:s handlingsplan om journalisters
säkerhet. 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer i samband med
mötet att hålla ett anförande om journalisters säkerhet, yttrandefrihet och
vikten av mediefrihet. Bland annat kommer ministern uppmärksamma den
särskilt svåra situationen för kvinnliga journalister i världen. 
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fojo får i uppdrag att ta fram råd
och stöd för journalister som
drabbas av hat och hot
Publicerad 23 juni 2017 Uppdaterad 23 juni 2017

Regeringen ger medieinstitutet vid Linnéuniversitetet i
uppdrag att identifiera, utveckla och genomföra insatser
riktade till journalister och redaktioner för att kunna
förebygga och hantera utsatthet för hot och hat.
- Hatet och hoten mot journalister är ett angrepp på dels de enskilda
individerna, men också på yttrandefriheten och demokratin. Därför satsar vi
på ökat stöd till de som har blivit utsatta, men även på förebyggande
kunskapsinsamling, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I uppdraget ingår bl.a. att bygga upp en digital kunskapsbank, genomföra
seminarier för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utforma och ge råd och
stöd anpassade för målgruppen. Ett jämställdhetsperspektiv ska tillämpas vid
genomförandet av uppdraget.

För att minska utsattheten för journalister är det viktigt att de kompetens-
och kapacitetshöjande insatserna når frilansare, små redaktioner och mindre
produktionsbolag med begränsade förutsättningar för att arbeta med
trygghets- och säkerhetsfrågor.

Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda aktörer som har kunskap
om journalisters och redaktioners utsatthet för hot och hat och komplettera
icke-statliga insatser på området. Uppdraget ryms inom ramen för
universitetets uppdrag att erbjuda fortbildning för journalister.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 november 2018 till
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Regeringskansliet.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen beslutar om
tilläggsdirektiv till den
parlamentariska public service-
kommittén
Publicerad 22 juni 2017

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till
kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku
2016:06).
- Public service-företagens förutsättningar att kunna verka och granska
utifrån sitt oberoende är på många sätt mer avgörande än någonsin. Jag ser
med spänning fram emot resultaten av de gemensamma, blocköverskridande
samtalen i kommittén, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Med utgångspunkt i verksamhetens stora betydelse i en tid av omvälvande
medieutveckling får kommittén bl.a. i uppdrag att

föreslå hur en ändamålsenlig reglering av radio och tv i allmänhetens
tjänst bör utformas på kort och lång sikt,
föreslå hur utbudet ska nå ut till publiken, och
bedöma hur public service-företagens oberoende påverkas när relationen
till olika former av kommersiell verksamhet förändras i ett nytt
medielandskap.

Förslagen ska i alla delar syfta till att upprätthålla programföretagens
integritet och oberoende. Uppdraget ska redovisas den 29 juni 2018.

Tilläggsdirektivet innebär även att utredningstiden för kommitténs uppdrag
att föreslå ett nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst
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förlängs (dir 2016:111). Uppdraget ska i denna del redovisas den 17
november 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

10 myndigheter får i uppdrag att
utarbeta strategier för
kulturmiljöfrågor
Publicerad 22 juni 2017

Regeringen ger i dag tio myndigheter, bl.a. Boverket,
Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket och
Statens fastighetsverk, i uppdrag att utarbeta
vägledande strategier för respektive myndighets arbete
med kulturmiljöfrågor.
- Det krävs en helhetssyn på kulturmiljön för att dess värden fullt ut ska tas
till vara i samhällsutvecklingen. Många olika aktörer har ett ansvar för detta
och nu får hela tio strategiskt utvalda myndigheter ett tydligt gemensamt
uppdrag. Det är första gången, det är stort och det kommer sannolikt bidra
till en positiv förändring, vilket många aktörer har efterfrågat, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget ges i syftet att myndigheterna ska utarbeta ett mer samlat och
strategiskt förhållningssätt till hur deras verksamheter påverkar kulturmiljön
och bidrar till de nationella kulturmiljömålen.

Uppdraget ska rapporteras av respektive myndighet till Regeringskansliet
senast den 31 oktober 2019. 

Uppdrag till Riksantikvarieämbetet
Regeringen ger samtidigt Riksantikvarieämbetet i uppdrag att övergripande
stödja myndigheternas arbete och ansvara för en gemensam dialog och
erfarenhetsutbyte i framtagande och genomförande av strategierna.

Riksantikvarieämbetet ska till Regeringskansliet delrapportera sin del av
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uppdraget senast den 31 mars 2018 och slutrapportera senast den 31 januari
2020.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utvidgat skydd mot diskriminering i
form av bristande tillgänglighet
Publicerad 16 juni 2017

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att företag med
färre än tio arbetstagare som tillhandahåller varor eller
tjänster kommer att omfattas av förbudet mot
diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Företag med färre än tio arbetstagare utgör den stora delen av företag inom
området varor och tjänster och är sådana som många möter i sin vardag.
Genom förslaget får den enskilda individen större tillgång till effektiva
rättsmedel och möjlighet till upprättelse.

Mindre företags förmåga att vidta tillgänglighetsåtgärder beaktas genom att
det i varje enskilt fall ska göras en skälighetsbedömning. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet

Regeringens strategiska arbete för
immateriella tillgångar
Publicerad 15 juni 2017

Den 13 juni bjöd regeringen in representanter från
myndigheter, organisationer och näringsliv för att
berätta mer om sitt strategiska arbete för immateriella
tillgångar.
Under sammankomsten betonade justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samstämmigt att regeringens
strategiska arbete för immateriella tillgångar behövs för att Sverige ska
fortsätta att vara en kunskapsekonomi i framkant. Arbetet bidrar till stärkt
konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb, goda förutsättningar för
kulturskaparna och ett tillgängligt och rikt kulturutbud, medvetna och trygga
konsumenter och minskad brottslighet.

Ministrarna berättade vidare att man arbetar gemensamt, över
departementsgränserna, med frågorna, och att man önskar ett nära samarbete
med näringslivet. Man pekade också på den bredd av åtgärder som vidtagits
under mandatperioden för att omsätta svensk skaparkraft till välfärd, både i
form av lagstiftning, samverkan nationellt och internationellt samt stöd- och
utbildningsinsatser (till exempel genom regeringens myndigheter).

Dessutom berättade ministrarna att man nyligen gett Patent- och
registreringsverket ett nytt uppdrag på upphovsrätts- och
varumärkesområdet, som till exempel ger Myndighetsnätverket mot
piratkopiering en förstärkt roll. Man betonade också att man arbetar för att
stärka följerätten, att rundabordssamtalen kommer att följas upp, att man
under 2017 kommer att presentera en handlingsplan för förebygga hot och
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hat mot till exempel journalister och konstnärer, samt att man även
fortsättningsvis kommer att arbeta intensivt för att det enhetliga
patentsystemet ska bli verklighet.

Under seminariet fick deltagarna också höra aktörer från olika branscher
berätta om sina erfarenheter och tips för att ta tillvara immateriella tillgångar
och omsätta dem till värde.

Till exempel betonade Marianne Gumælius från EU-kommissionen vikten av
nära kontakt med svenska företag. Bland annat för att kommissionen ska
kunna vidta riktade åtgärder bilateralt men också för att kommissionen kan
förmedla hjälp, till exempel genom sina ip-attachéer och sina kontaktcenter.
Vidare framkom under seminariet att skyddet för företagshemligheter ofta är
av stor betydelse i det innovativa startskedet och att det är viktigt att ta
tidiga ombudskontakter för att söka och upprätthålla skydd. Det förmedlades
också positiva indikationer på att den nya domstolsordningen, med två
särskilda domstolar för immaterialrättsliga mål, verkar ge goda resultat i form
av kortare handläggningstider.

Seminariet förtydligade vikten av ett brett strategiskt arbete för immateriella
tillgångar där regering, myndigheter och näringsliv samarbetar. I samband
med eventet lanserades också en hemsida om regeringens strategiska arbete
för immateriella tillgångar som ger en tydlig överblick av regeringens initiativ
på området.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om
en stärkt minoritetspolitik
Publicerad 15 juni 2017

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till
Utredningen om en stärkt minoritetspolitik. Den
särskilde utredaren Lennart Rohdin har fått i uppdrag
att analysera den finlandssvenska gruppens ställning i
Sverige samt överväga om den ska erkännas som
nationell minoritet. Uppdraget är därmed förlängt till den
15 november 2017.
Tilläggsdirektiven innebär att utredarens uppdrag förlängs till den 15
november 2017. Utredaren ska nu även:

analysera vilken ställning finlandssvenskarna i Sverige har utifrån
Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och
regeringens minoritetspolitiska strategi, och
överväga om och i så fall hur finlandssvenskarna ska ges ställning som
nationell minoritet i Sverige.

Slutbetänkandet ska överlämnas senast den 15 november 2017.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Kunskapen om upphovsrätt ska
utökas genom ett nytt uppdrag
Publicerad 15 juni 2017

Regeringen har beslutat att ge Patent- och
registreringsverket (PRV) i uppdrag att genomföra
kunskapshöjande insatser för ökad förståelse om
upphovsrättens innebörd. Dessutom ska de möjligheter
som finns för att få tillgång till kreativt, kulturellt och
innovativt material främjas. Inom ramen för det nya
uppdraget ska också varumärkesintrång i form av
piratkopiering motverkas.
För att uppfinningsrikedom och skaparkraft ska kunna tas tillvara och bidra
till konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb krävs ökad kännedom om
immateriella tillgångar. Med ökad kunskap om upphovsrättens och övriga
immateriella rättigheters möjligheter och begränsningar främjas utveckling
och nytt skapande, samtidigt som rättighetshavarnas möjligheter att få
ersättning stärks.

Syftet med uppdraget till PRV är att offentliga aktörer, näringsliv och
allmänhet bättre ska förstå innebörden av upphovsrätten, bland annat dess
omfattning, begränsningar, betydelse som ramverk och affärsmodell för
skapande och innovation.

PRV ska även utreda olika insatser som kan underlätta för konsumenter och
andra användare att lagligt ta del av digitalt tillgängligt material så som film,
böcker och musik, med rättighetshavarnas samtycke. Ett exempel som ska
beaktas är Europeiska unionens immaterialrättsmyndighets (EUIPO) arbete
Agorateka.
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Vidare ska PRV genomföra informations- och kunskapshöjande insatser för
att motverka piratkopiering. Främst små och medelstora företag ska
uppmärksammas på hur de kan motverka varumärkesintrång bland annat
genom att undvika att deras egna produkter piratkopieras, genom att undvika
att omedvetet stödja sådan verksamhet och genom att minska risken för att
själva beställa piratkopierade varor. Insatser för att öka allmänhetens
medvetenhet om piratkopieringens baksidor och minska efterfrågan på
piratkopierade produkter ska också genomföras. Arbetet ska i denna del av
uppdraget genomföras i samarbete med Tullverket, Åklagarmyndigheten,
Polismyndigheten, Konsumentverket och Läkemedelsverket (det s.k.
myndighetsnätverket mot piratkopiering).

Uppdraget ska genomföras under 2017-2019 och resultatet ska slutredovisas
till Näringsdepartementet senast den 15 mars 2020, samt delrapporteras
senast den 30 november 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
kulturskola och Samiska
kyrkodagarna i Arvidsjaur
Publicerad 14 juni 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Arvidsjaur fredagen den 16 juni. Ministern
besöker kulturskolan i Arvidsjaur samt håller ett
anförande under Samiska kyrkodagarna.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Arvidsjaur (med reservation för
ändringar):

Fredag 16 juni

11.30 – 12.30 Besöker Arvidsjaurs kulturskola
Plats: Östra Skolgatan 18C (Humlan)

13.00 – 14:30 Inledningsgudstjänst för Samiska kyrkodagarna
Plats: I storlávvun på området för Samiska kyrkodagarna, Garvaregatan 21

14:30 – 15:00 Kaffepaus och mingel
Plats: I lávvuområdet för Samiska kyrkodagarna

15:00 – 15:15 Anförande av Alice Bah Kuhnke vid de samiska kyrkodagarna
Plats: I storlávvun på området för Samiska kyrkodagarna, Garvaregatan 21

15:15 – 15:45 Intervjutid för media. Anmälan görs till Alexandra Folkeryd.
Plats: Utanför storlávvun på området för Samiska kyrkodagarna,
Garvaregatan 21
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Näringsdepartementet

Regeringen kraftsamlar kring
immateriella tillgångar och
rättigheter
Publicerad 12 juni 2017

De senaste decennierna har grunden för
världsekonomin börjat skifta från fysiska till immateriella
tillgångar. Regeringen med statsråden Morgan
Johansson, Mikael Damberg och Alice Bah Kuhnke har
tisdagen den 13 juni bjudit in representanter från
näringsliv, organisationer och myndigheter till ett
seminarium för att presentera regeringens strategiska
arbete för immateriella tillgångar. Media är välkomna att
delta vid seminariet.

Tid: 13 juni 2017 kl. 13.00 till kl. 17.00
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Redan i dag genereras i Sveriges fler än vart tredje arbetstillfälle och minst
40 procent av vår BNP av immaterialrättsintensiva företag, alltså företag
som till exempel förlitar sig på varumärken, patent, design, upphovsrätt,
forskningsresultat och know-how.

För att Sverige även i fortsättningen ska vara en kunskapsekonomi i
framkant - där skapande, innovation och digitalisering uppmuntras och
omsätts till välfärd - har regeringen initierat ett strategiskt arbete för
immateriella tillgångar. De departement som har ansvar för frågor på
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området skapande och innovation har utvecklat ett närmare samarbete för
att arbeta med frågorna både ur ett rättighetshavar-, företagar- och
konsumentperspektiv. Även myndigheter och näringsliv har involverats i
arbetet. Regeringen kommer att presentera sin kraftsamling under seminariet.

Media är välkomna att delta. Föranmälan krävs och görs till pressekreterare
Daniel Ferreira.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Karin Strandås ny statssekreterare
på Kulturdepartementet
Publicerad 01 juni 2017

Karin Strandås har i dag fått uppdraget att vara
statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.
Karin Strandås kommer närmast från tjänsten som biträdande chef för
Miljöpartiet de gröna i Statsrådsberedningen där hon dessförinnan var
politiskt sakkunnig. Hon har tidigare bland annat varit ordförande för
Svenska Burmakommittén och kampanjledare på biståndsorganisationen
Action Aid.

Anställningen är under perioden 1 juni 2017 till och med 1 februari 2018
under Per Olsson Fridhs föräldraledighet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringens proposition om
kulturarvet antagen av riksdagen
Publicerad 31 maj 2017

I dag har riksdagen antagit regeringens proposition om
den samlade kulturarvspolitiken, den första i sitt slag.
– Jag är oerhört stolt och glad över att Sverige för första gången har en
samlad kulturarvspolitik. Detta var ett av mina mål för mandatperioden som
nu är taget i hamn. Det finns tyvärr starka krafter som mobiliserar för att
begränsa kulturens frihet och vetenskapens oberoende. Beslutet i dag
innebär att våra museer har fått en lagstadgad skyddsväst från klåfingriga
politiker. Det är dessutom extra glädjande att beslutet är taget med en bred
parlamentarisk majoritet över blockgränsen, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Fakta kulturarvspropositionen

Lagstadga museernas oberoende i en ny museilag. Lagen omfattar det
allmänna museiväsendet, det vill säga museer som drivs av stat, landsting
och kommun samt museer vars ledningar i huvudsak utses av det
allmänna. I lagen förtydligas att politiken inte ska lägga sig i innehåll
eller perspektiv i museiverksamheterna.
Kunskap och bildning i fokus. I museernas ändamålsbeskrivning
fastläggs att kunskap och kulturupplevelser är det centrala. Utställningar
och annan publik verksamhet ska vara kunskapsbaserad och museerna
ska bidra till forskning genom att ha hög kompetens inom sina
ämnesområden. 
Kulturarv i hela landet. Museilagen reglerar att museer ska samarbeta
så att alla i hela landet kan få del av högkvalitativ verksamhet. Statliga
museer får möjlighet att donera föremål till bland annat kommunala
museer. Kommunala museer får möjlighet att låna ut föremål genom ett
undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen.
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Riksantikvarieämbetet får samordningsansvar för museifrågor.
Myndigheten ska främja utveckling och samarbete på museiområdet,
samla in och förmedla kunskaper samt erbjuda teknik- och metodstöd till
alla landets museer.
Regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och
förenklas. Föremål som inte får föras ut utan tillstånd ska vara sådana
som funnits i Sverige i minst 75 år. Särskilda bedömningskriterier införs
för om ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet.
Förstärkt kulturmiljöarbete. Ett antal myndigheter ska ges i uppdrag
att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor, t ex
Trafikverket, Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Strategierna ska
belysa hur respektive myndighets arbete bidrar till de nationella
kulturmiljömål som riksdagen beslutat.
En fri entré-reform på arkivområdet ska utredas. Släktforskare och
andra kommer då att fritt få del av till exempel folkbokföringsmaterial.
Ökat stöd till det civila samhällets och de nationella minoriteternas
kulturarvsarbete

Riksdagen beslutade också om ett antal tillkännagivanden. Regeringen
kommer i sedvanlig ordning att ta hand om dessa och därefter återkomma till
riksdagen.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Västerås
Publicerad 29 maj 2017

Den 1 juni kommer kultur- och demokratiministern Alice
Bah Kuhnke till Västerås för att bland annat besöka
museer i staden samt inviga utställningen Den fria leken
på Västerås konstmuseum.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Västerås (med reservation för
ändringar):

Torsdag 1 juni

13.45 – 14.45 Besök på Västmanlands läns museum och utställningen 100 %
kamp – Sveriges historia, som berättar om rättighetskampernas historia i
Sverige. 
Adress: Karlsgatan 2

15.00 – 16.15 Besök på Västerås kulturskola.
Adress: Viktor Larssons plats

16.45 – 17.30 Möte med konstprojektet Ballongen – lek på riktigt, som fått
medel från Statens konstråd inom ramen för regeringens satsning Äga rum. 
Adress: Karlsgatan 2

17.30 – 18.00 Presstid
Adress: Karlsgatan 2

18.00 – 18.30 Ministern inviger utställningen Den fria leken på Västerås
konstmuseum. Utställningen är finalen på konstprojektet Ballongen – lek på
riktigt.
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Media är välkomna att delta vid alla programpunkter. Föranmäl gärna
intresse till pressekreteraren.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till
ministerrådsmöte i Bryssel 23 maj
Publicerad 22 maj 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning, ungdom,
kultur och idrott i Bryssel den 23 maj. Ministrarna
väntas då fatta ett första politiskt beslut om en
revidering av det så kallade AV-direktivet.
EU-kommissionen har föreslagit en revidering av AV-direktivet eftersom den
tekniska och marknadsmässiga utvecklingen har gått fort på
mediemarknaden. Ändringarna syftar till att göra reglerna mera lika för tv
och beställ-tv när det kommer till skydd av minderåriga, reklamregler och
regler för att främja europeiska produktioner.

Förhandlingar pågår fortfarande och Sverige agerar därför för att
åstadkomma ytterligare förbättringar av den allmänna inriktningen.

EU:s kulturministrar kommer också att besluta om slutsatser om unionens
förhållningssätt till internationella kulturella förbindelser, och informeras om
frågor som rör europeiska kulturhuvudstäder 2021 samt bekämpning av
olaglig handel med kulturföremål.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Uppsala universitet fortsätter att
utbilda statligt anställda inom
mänskliga rättigheter
Publicerad 18 maj 2017

Regeringen ger Uppsala universitet i uppdrag att fortsatt
förvalta och vidareutveckla
kompetensutvecklingsinsatser om mänskliga rättigheter
för statligt anställda. Uppdraget är en del i regeringens
strategi för det nationella arbetet med mänskliga
rättigheter.
Uppdraget bygger vidare på och utvecklar ett uppdrag som Uppsala
universitet har haft sedan 2014 och som avslutades 2016. Detta innebär att
Uppsala universitet ska fortsatt förvalta och vidareutveckla den webbaserade
introduktionen i mänskliga rättigheter samt utarbeta och genomföra
verksamhetsanpassade och praktiskt inriktade utbildningsinsatser om de
mänskliga rättigheterna för berörd personal på olika nivåer i ett urval av
statliga myndigheter.

Syftet med uppdraget är att statligt anställd personal får förståelse för sin roll
som ansvarsbärare och har tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna
och deras innebörd.

Uppdraget till Uppsala universitet ska även bidra till Sveriges genomförande
av Agenda 2030, som bl.a. syftar till att förverkliga alla människors
mänskliga rättigheter.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anna Söderbäck blir ny direktör för
Konstnärsnämnden
Publicerad 18 maj 2017 Uppdaterad 18 maj 2017

Regeringen har idag utsett Anna Söderbäck till direktör
för Konstnärsnämnden. Hon tillträder den 1 september
2017.
Anna Söderbäck har en lång och gedigen erfarenhet som ledare inom
kultursektorn, bland annat som ordförande i KLYS (Konstnärsliga och
Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Hon har också erfarenhet från
egen konstnärlig verksamhet som sångerska, producent och konstnärlig
ledare. Sedan 2013 är Anna Söderbäck kulturdirektör och förvaltningschef
för Kultur och bildning vid Landstinget i Uppsala län.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Statsrådsberedningen

Alice Bah Kuhnke och Ibrahim
Baylan besöker Botkyrka den 15
maj
Publicerad 12 maj 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
besöker verksamheter i Botkyrka den 15 maj. Besöket
är en del av regeringens reformprogram som ska stärka
utsatta områden och motverka segregation.
Delar ur ministrarnas program (med reservation för ändringar):

Måndag 15 maj

12.30 – 13.45 Ministrarna besöker NoBo Kulturförening och Ortens
verklighet, två projekt som beviljats medel från regeringens satsning Äga
Rum.

14.00 – 15.15 Besök på St Botvids gymnasium. Ministrarna kommer att
träffa elever och personal, samt få en rundvandring på skolan. Besöket är
öppet för media. Plats: St Botvids gymnasium, Tomtbergavägen 10

15.30 – 16.30 Besök på Cirkus Cirkör i Alby. Cirkus Cirkör samarbetar med
lokalsamhället i norra Botkyrka och har därutöver flera projekt med sociala
förtecken. Besöket är öppet för media. Plats: Subtopia, Albyvägen 38
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ytterligare medel till SKL för stöd
till hotade förtroendevalda
Publicerad 04 maj 2017

Regeringen beviljar Sveriges kommuner och landstings
(SKL) ansökan om 900 000 kronor för att fortsätta
stödja och utveckla det systematiska arbetet mot hot
och hat mot förtroendevalda. Med detta kan det projekt
som påbörjades 2016 nu fortsätta.
Ansökan från SKL är för insatser för att stödja och utveckla kommuners,
landstings och regioners systematiska arbete mot hot och hat mot
förtroendevalda. Målet är att kommuner, landsting och regioner ska ha en
systematisk struktur med tillräckliga redskap för att kunna ge
förtroendevalda det stöd som krävs.

Vidare är målsättningen att förtroendevalda ska känna till de lokala rutiner
som finns och vem de ska kontakta vid utsatthet eller oro för utsatthet.
Målgruppen för arbetet är förtroendevalda på lokal nivå och ansvariga
tjänstemän.

SKL:s projekt är en viktig åtgärd inför valen 2018 och 2019, men även som
del i ett mer långsiktigt arbete för ett stärkt systematiskt arbete för en trygg
och säker miljö för förtroendevalda.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 30 juni 2016 om att tilldela SKL 1,7 miljoner
kronor för insatser för att stödja och utveckla kommuners, landstings och
regioners systematiska arbete för att förebygga och hantera hot och hat mot
förtroendevalda. I och med att regeringen beslutar om medel för 2017
uppgår den totala kostnaden för projektet 2016–2017 till 2 600 000 kronor.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fortsatt kraftiga höjningar av
biblioteksersättningen
Publicerad 04 maj 2017

Regeringen har i dag godkänt en överenskommelse
mellan Kulturdepartementet och upphovsmännens
organisationer som innebär en betydande förstärkning
av biblioteksersättningen de kommande två åren.
– Med det här beslutet visar regeringen att yttrandefrihet inte enbart är
högtidsord utan praktisk handling. För att fortsatt kunna ha starka bibliotek i
hela landet måste vi se till att det finns schyssta villkor för de som fyller
biblioteken med innehåll, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke. 

Detta innebär att biblioteksersättningen sammanlagt har höjts med 29 700
000 kr under perioden 2016-2019. Detta är en höjning med 20,9 procent
räknat från 2015 års nivå.

Biblioteksersättningen höjs med nästan 7 miljoner kronor 2018 och
ytterligare 7,8 miljoner kronor 2019, motsvarande en höjning med 9,4
procent. Detta är en följd av att biblioteksersättningens grundbelopp höjs
med 8 öre per utlån för 2018, och med ytterligare 8 öre för 2019.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond
som kompensation för att författares, illustratörers och fotografers verk får
lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. I överenskommelsen
fastställs ett grundbelopp för hur stor ersättningen per utlån ska vara.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Eskilstuna på Pressfrihetens dag 3
maj
Publicerad 28 april 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Eskilstuna-Kuriren och deltar i ett seminarium
om pressfrihet den 3 maj.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Eskilstuna (med reservation för
ändringar):

Onsdag 3 maj

Besöker Eskilstuna-Kurirens redaktion för samtal om lokalmediernas
förutsättningar och utmaningar i dag, bland annat vad gäller konkurrens om
annonsintäkter och hot och hat mot journalister.

17.30 – 19.00 Ministern deltar vid paneldebatt om hot, näthat och
fejknyheter. Deltar också gör bland annat Eskilstuna-Kurirens chefredaktör
Eva Burman, polischef Mikael Backman, Tidningsutgivarnas vd Jeanette
Gustafsdotter och Mattias Ståhle, reporter på Eskilstuna-Kuriren.
Arrangeras av Eskilstuna-Kuriren.
Plats: Munktell Science Park, Portgatan 3.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt
ministerrådsmöte på Svalbard
Publicerad 21 april 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i
möte med nordiska ministerrådet för kultur den 24 – 26
april på Svalbard. Ministrarna kommer bland annat att
diskutera implementeringen av Agenda 2030 samt
förutsättningarna för nordiska nyhetsmedier på en
digitaliserad reklammarknad.
Detta är årets första ministerrådsmöte av två, och ordförande är den norska
kulturministern Linda Hofstad Helleland.
Ministrarna kommer bland annat att prata om rådets budget, Agenda 2030
och Nordicoms kartläggning av hur annonsmarknaden för nordiska medier
påverkas av stora globala medieplattformar. Ministrarna kommer även att
delta i ett idrottstoppmöte på Svalbard om ledning och jämställdhet inom
idrotten.

Under resan kommer de nordiska kulturministrarna även göra studiebesök på
temat kulturturism i Longyearbyen, t.ex. till Svalbards museum och Galleri
Svalbard.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stödjer firandet av
jubileumsåret Ingmar Bergman
100 år
Publicerad 20 april 2017 Uppdaterad 20 april 2017

Regeringen har beslutat att ge Stiftelsen Ingmar
Bergman ett bidrag om 1,28 miljoner kronor för
förberedelser inför jubileumsåret 2018. Bidraget
kommer att användas till samordning och
kommunikation inför och under firandet.
- Ingmar Bergmans arv utgör en lika unik som underbar del av vårt svenska
kulturarv. Det är självklart för regeringen att i detta skede liksom fortsatt
engagera sig alldeles särskilt under jubileumsåret, säger kultur - och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Filmskaparen Ingmar Bergman skulle ha fyllt 100 år nästa år. Hans verk
uppmärksammas fortfarande i stor utsträckning i Sverige och runt om i
världen.

Stiftelsen Ingmar Bergman ser som sin främsta uppgift inför och under
firandet att informera, koordinera och kommunicera med arrangörer, press
och allmänhet.

Förberedelserna inför jubileumsåret pågår inom en rad olika institutioner
både i Sverige och utomlands för att uppmärksamma Ingmar Bergman som
en av de viktigaste konstnärerna under 1900-talet och hans insats som film-
och teaterregissör och författare.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Uppsala den 20 april
Publicerad 18 april 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Uppsala på torsdag, 20 april. Ministern
kommer att besöka Upsala Nya Tidning, Uppsala
kulturskola och möta Uppsala kommuns stadsarkitekt
Claes Larsson.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Uppsala (med reservation för
ändringar):

Torsdag 20 april

15.30 – 16.00 Intervjutid för media.

Besöker Upsala Nya Tidnings redaktion för samtal om medborgarjournalistik
där vanliga medborgare rekryteras, utbildas och coachas till att skriva och
fotografera.

Besöker Uppsala Kulturskola, som samarbetar med externa kulturanordnare
och det civila samhället.

Träffar representanter för Uppsala kommun och stadens stadsarkitekt Claes
Larsson. Besöket sker i Rosendal, ett nytt område med en mix av bostäder,
handel, service och universitetsanknuten verksamhet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Örebro
Publicerad 24 mars 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Örebro den 29 mars. Ministern kommer bland
annat att inleda Folkets hus och parkers konferens ”Den
nya mötesplatsen” och besöka kulturskoleverksamheten
Kullagret.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Örebro (med reservation för
ändringar):

Onsdag 29 mars

9.45 – 10.30 Ministern inleder konferensen "Den nya mötesplatsen", som är
del av Folkets hus och parkers satsning "Nya Mötesplatser" – en satsning för
att stötta föreningar och nätverk i socioekonomiskt utsatta områden som vill
starta medborgardrivna mötesplatser.
Plats: Vivallaskolan, Diktargatan 25

10.30 – 11.10 Intervjutid för media på Vivallaskolan.

12.45 – 14.15 Möter landshövdingen i Örebro län Maria Larsson och
representanter för Länsstyrelsen i Örebro läns arbete med kulturarvet och
kulturmiljön. Ministern och landshövdingen kommer också att inviga
Svampen som byggnadsminne under besöket.
Plats: Svampen, Dalbyvägen 4

Ministern kommer även att besöka kulturskoleverksamheten Kullagret på
Kulturskolan. Kullagret erbjuder kurser till barn och unga med olika
funktionsnedsättningar och särskilda behov.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Miljonsatsning på samers hälsa
Publicerad 23 mars 2017 Uppdaterad 24 mars 2017

Regeringen ger Västerbottens läns landsting 3 miljoner
kronor för att tillsammans med Region Norrbotten,
Region Jämtland/Härjedalen, Sametinget och de
samiska organisationerna starta ett kunskapsnätverk för
samers hälsa. Kunskapsnätverket ska bland annat bidra
till att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård som tar
hänsyn till samers språk och kultur.
2015 genomförde Sametinget på regeringens uppdrag en kartläggning av den
samiska befolkningens psykosociala hälsa. Kartläggningen indikerade att den
samiska befolkningen har sämre eller mycket sämre hälsa än motsvarande
grupper i övriga samhället. Medlen regeringen nu ger ska gå till utformandet
av en långsiktig och samlad strategi för utveckling och förbättring av samers
hälsosituation.

- Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna
inom en generation. Den samiska befolkningen har en sämre hälsa än
motsvarande grupper i övriga samhället. För att förbättra den och minska
hälsoklyftorna behöver vi kunskap och strategier för att se inom vilka
områden hälso- och sjukvården kan utvecklas och anpassas till den samiska
befolkningens behov, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

- Vi behöver fortsätta stärka det samiska folkets självbestämmande. Den
psykiska hälsan är en viktig del i livet som helhet, och det här beslutet är
därför en viktig del i det arbetet, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Inom ramen för kunskapsnätverket ska en samlad strategi för ökad kunskap
om samers hälsa tas fram. Roller, ansvar och organisation ska också
klarläggas.
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I arbetet ingår att utreda vilka verksamhetsfunktioner och vårdtjänster som
kan utvecklas för den samiska befolkningen. Ambitionen är också att bredda
och fördjupa kunskapen om samernas psykiska och somatiska hälsosituation.
Av strategin ska det framgå hur kunskapsnätverket ska drivas långsiktigt av
landstinget, de berörda regionerna och de samiska organisationerna, både
verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Arbetet ska slutredovisas till regeringen senast den 31 januari 2020.

Beslutet fattades under torsdagen genom att regeringen beviljade den
medelsansökan som Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten och
Region Jämtland/Härjedalen tillsammans med Sametinget, Svenska Samernas
Riksförbund, Landsförbundet svenska samer, riksorganisation Samerna,
SameÄtnam och SámiNuorra skickade in den 7 december 2016.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen inleder arbete med
avgiftsfri släktforskning
Publicerad 23 mars 2017

Regeringen har i dag fattat beslut om ett uppdrag till
Riksarkivet att beskriva förutsättningarna för och
konsekvenserna av avgiftsfri och öppen
arkivinformation. Uppdraget ska redovisas den 15 maj
2017.
– Kulturarvet och vår historia ska inte bara vara tillgängligt för de som kan
betala för det. Att släktforska är en folkrörelse som ger människor en
fantastisk möjlighet att personligen koppla ihop dåtid med nutid, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Idag krävs ett abonnemang för att ta del av kyrkoböcker, fastighetsböcker,
skattelängder, militärrullor och bouppteckningar, något som kan kosta över
1000 kr per år.

I den kulturarvspolitiska propositionen gör regeringen bedömningen att en fri
entré-reform på arkivområdet ska utredas för att släktforskare och andra fritt
ska få ta del av till exempel folkbokföringsmaterial. Öppen data är ytterligare
ett steg för att göra kulturarvet tillgängligt i hela landet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Större sändningsområden för en
livskraftig kommersiell radio
Publicerad 21 mars 2017

Regeringen överlämnade idag propositionen Vissa
frågor om kommersiell radio (Prop. 2016/16:136) till
riksdagen. I den föreslår regeringen bland annat en
möjlighet till utformning av större sändningsområden för
kommersiell radio, och ändrade regler som ska främja
konkurrens och mångfald på radioområdet.
Det är Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) som bestämmer
sändningsområdenas omfattning. Regeringen föreslår att MPRT inte längre
ska vara bunden till att utforma sändningsområden som är lokalt avgränsade,
utan i stället se till vad som främjar konkurrens och mångfald på hela
radioområdet. Det öppnar för möjligheten att skapa större sändningsområden
än idag.

I propositionen föreslår regeringen också att ändra reglerna om hur många
tillstånd som en aktör få ha i ett sändningsområde samt förslag om att ändra
reglerna om överlåtelse och återkallelse av tillstånd. Syftet är att förhindra
att enskilda aktörer får ett alltför stort inflytande på radiomarknaden till
nackdel för konkurrens och mångfald.

Radiomarknaden har utvecklats mot allt större ägarkoncentration. Dessa
förhållanden är inte förenliga med de mediepolitiska målen att bl.a. stödja
yttrandefrihet och mångfald.

Förslagen väntas träda i kraft den 1 augusti 2017.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen vill modernisera
könstillhörighetslagen
Publicerad 16 mars 2017

Regeringen tar nu initiativ till två nya lagförslag, en lag
om ändring av juridiskt kön och en lag om
tillståndsprövning av vissa ingrepp i könsorganen och
avlägsnande av könskörtlarna. Dessa två lagar föreslås
ersätta nuvarande könstillhörighetslag.
Den nya lagstiftningen kommer innebära att den juridiska och medicinska
delen i processen att byta kön särskiljs. En medicinsk diagnos ska inte längre
vara en förutsättning för att få ny könsidentitet fastställd i form av ändrat
personnummer och nytt juridiskt kön.

- Transpersoner har generellt sämre hälsa än befolkningen i allmänhet, inte
minst psykisk hälsa. Den nya lagstiftningen kan förhoppningsvis leda till
enklare och snabbare processer så att fler kan leva enligt sin könsidentitet,
vilket förhoppningsvis förbättrar hälsan i gruppen, säger sjukvårdsminister
Gabriel Wikström.

-Transpersoners rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. För
regeringen är det viktigt att vi nu tar ett nästa steg i arbetet och moderniserar
lagstiftningen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förslagen regeringen nu arbetar vidare med var huvudinriktningen i
Utredningen om juridiskt kön och medicinsk könskorrigering som remitterats
och beretts inom Regeringskansliet. Viss kritik som framfördes under
remissomgången gör dock att det krävs ytterligare tid för analys och arbete
med förslagen.

Lagförslagen ska arbetas fram inom Regeringskansliet och läggas fram i två
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promemorior under sommaren 2017. Tanken är att dessa promemorior sedan
kommer remitteras och omarbetas till en proposition som kan läggas fram till
riksdagen under våren 2018, och att lagstiftningen kan träda i kraft under
andra halvan av 2018. Den exakta utformningen av lagarna kommer
regeringen att återkomma kring senast i samband med att promemoriorna
läggs fram.

Nuvarande könstillhörighetslagen kom till 1972 och sedan dess har det skett
förändringar av inställning och attityder.Till exempel så avskaffades det
så kallade steriliseringskravet 2013.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen nominerar
Sagobygden till Unescos register
över goda exempel på bevarande
av immateriellt kulturarv
Publicerad 16 mars 2017

Regeringen har beslutat att nominera verksamheten
Sagobygden, som verkar för att den muntliga
berättartraditionen ska leva vidare, till Unescos register
över goda exempel på bevarande av immateriellt
kulturarv. Sagobygden drivs av Berättarnätet
Kronoberg.
– Sagobygdens omfattande och breda arbete med sagor och sägner är ett
alldeles utmärkt exempel på verksamhet som bevarar, utvecklar och
levandegör vårt kulturarv. Jag är därför mycket glad över att nominera
Sagobygden till Unescos register över goda exempel på bevarande av
immateriella kulturarv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Sagobygdens verksamhet syftar till att den muntliga berättartraditionen ska
leva vidare och drivs av föreningen Berättarnätet Kronoberg. Bland annat
genom att förmedla kunskap om folkdiktens sagor och sägner, och genom att
lyfta fram människors egna berättelser. Föreningen bedriver även forskning,
utbildning och arkivering. Runt om i Sagobygden har cirka 80 sägenplatser
markerats i landskapet, och där ordnas resor med guidning till sagor och
sägner. I Ljungby arrangeras en årligen återkommande berättarfestival, och
där ligger också ett Sagomuseum.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förslag till utveckling av
kultursamverkansmodellen
skickas på remiss
Publicerad 15 mars 2017

Kulturdepartementet skickar i dag ut förslag till en
utvecklad kultursamverkansmodell på remiss. Syftet är
att utveckla samverkan och fördelningen av det statliga
stödet till regional kulturverksamhet.
Kultursamverkansmodellen är en av de större kulturpolitiska reformerna som
gjorts under senare år i Sverige. Landstingen har fått en större frihet men
också ett ökat ansvar för fördelningen av det statliga stödet till kultur.

Syftet är bl.a. att samverkan mellan stat, landsting och kommuner ska öka
och därmed skapa bättre förutsättningar för alla att skapa och ta del av
kultur. I det samarbetet ska även civilsamhället och de professionella
kulturskaparna involveras.

I den promemoria som nu skickas ut på remiss från Kulturdepartementet
lämnas förslag och bedömningar om framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för
förslag och bedömningar är att minska skillnader i tillgång till kultur i hela
landet samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar. I promemorian
föreslås bl.a. att bild- och formområdet ska kunna få stöd inom
kultursamverkansmodellen, att samrådet med det civila samhället förstärks
och att dialogen mellan nationella och regionala politiska företrädare
utvecklas.

I budgetpropositionen för 2017, beslutades om en höjning av det statliga
stödet till regional kulturverksamhet med 30 miljoner kronor per år under
perioden 2017-2020 och 5 miljoner kronor årligen för läsfrämjande
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aktiviteter inför och under skollov. Därutöver tillförs 58 miljoner kronor
2017 i syfte att stärka scenkonsten och musiken i hela landet.

Kulturdepartementet välkomnar synpunkter på förslagen fram till den 14 juni
2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Sundsvall och Härnösand
Publicerad 14 mars 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Härnösand fredagen den 17 mars. Ministern
besöker bland annat Länsmuseet Västernorrland. På
torsdag eftermiddag besöker hon Sundsvalls tidnings
redaktion.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Härnösand (med reservation för
ändringar):

Fredag 17 mars

Möter kulturpolitiker och ansvariga tjänstemän från sju kommuner i
Västernorrland.

Möter representanter för 5i12-rörelsen, som arbetar mot främlingsfientlighet
och rasism, samt delar ut 5i12-priset.

Besök och rundvandring på Murberget, Länsmuseet Västernorrland.
Ministern kommer bland annat att se utställningen Maadtoe av konstnärerna
Anders Sunna och Michiel Brouwer.

11.00 – 11.30 Intervjutid för media på Murberget. Anmälan görs till Boris
Vasic.

Ministern kommer under resan också att besöka Sundsvalls tidnings
redaktion i Sundsvall och träffa biskop Eva Nordung Byström i Härnösand.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Länsstyrelsernas arbete med
mänskliga rättigheter förstärks
Publicerad 09 mars 2017

Regeringen förstärker och utvecklar det uppdrag om
mänskliga rättigheter som Länsstyrelsen i Dalarnas län
har haft sedan 2014. Länsstyrelsen fortsätter ansvara
för samordning och utveckling av alla länsstyrelsers
arbete med mänskliga rättigheter, men ska nu även
sammanställa lägesbilder om efterlevnaden av de
mänskliga rättigheterna på regional nivå, sprida
kunskap om mänskliga rättigheter och stärka det
rättighetsbaserade arbetssättet på alla länsstyrelser.
I regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter slås
fast att målet för arbetet är att säkerställa full respekt för Sveriges
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. En viktig del i detta är
att alla nivåer av offentlig förvaltning bedriver sitt arbete i enlighet med de
mänskliga rättigheterna.

Länsstyrelsen i Dalarnas län har under 2014 – 2016 haft ett
samordningsansvar för länsstyrelsernas arbete med mänskliga rättigheter.
Länsstyrelsen har bl.a. tagit fram ett metodstöd för ett rättighetsbaserat
arbetssätt, som inneburit att länsstyrelserna har enats om ett gemensamt
förhållningssätt till arbetet med mänskliga rättigheter.

Som en del i genomförandet av regeringens strategi förstärks nu uppdraget så
att arbetet kan fortsätta och utvecklas, för att på så vis nå fler offentliga
aktörer. Länsstyrelsen i Dalarnas län ges därför ett nytt uppdrag som bl.a.
innefattar att:
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- förankra det framtagna metodstödet på landets alla länsstyrelser,

- utveckla befintliga rutiner för att säkerställa medborgarnas inflytande och
delaktighet i,

- sammanställa lägesbilder om efterlevnaden av Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter på regional nivå, och

- bidra till att sprida kunskap om efterlevnaden av Sveriges internationella
åtaganden om mänskliga rättigheter till bl.a. kommuner och landsting.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Umeå
Publicerad 08 mars 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Umeå den 10 mars. Ministern kommer bland
annat att besöka utställningen Rock Art in Sápmi på
Västerbottens museum och Umeå universitet.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program i Umeå (med reservation för
ändringar):

9.45 – 10.45 Besöker Västerbottens museum där bland andra museets vd
Ulrica Grubbström kommer att berätta om museets verksamhet och visa
utställningar. Ministern kommer bland annat att se de arkeologiska
samlingarna och utställningen Rock Art in Sámpi.
Besöket på Västerbottens museum är öppet för media.

10.45 – 11.15 Intervjutid för media på Västerbottens museum.

Alice Bah Kuhnke kommer under dagen också att besöka Kvinnohistoriskt
museum, förskolan Passaren där kommunen bygger upp en samisk
förskoleavdelning, samt Umeå universitets ämneslärareprogram i samiska.

Ministern kommer också att möta representanter för Svenska Samernas
Riksförbund (SSR).
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Proposition för en samlad
kulturarvspolitik överlämnad till
riksdagen
Publicerad 28 februari 2017

I dag överlämnade regeringen propositionen
Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) till riksdagen. Med
propositionen tar regeringen för första gången ett
helhetsgrepp om kulturarvspolitiken.
– Det är en grundläggande mänsklig drivkraft att utgå från det som varit när
vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av. Kulturarvet är därför
en angelägenhet för alla och alla måste ha möjlighet att ta del av den
kunskap det rymmer, oavsett var i landet man bor, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska
prioriteringar. Regeringen föreslår bland annat en särskild museilag med
syfte att skapa ett långsiktigt ramverk för museerna som självständiga
kunskapsinstitutioner. Lagen omfattar det allmänna museiväsendet och
förtydligar att politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i
museiverksamheterna.

Propositionen innehåller också förslag till ändringar i kulturmiljölagen och en
förstärkning av Riksantikvarieämbetets roll som samlande
kulturarvsmyndighet. Riksantikvarieämbetet ska bland annat få
samordningsansvar för museifrågor och kulturarvssektorns
digitaliseringsfrågor.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Genomförd halvtidsöversyn med
SVT, SR och UR
Publicerad 22 februari 2017 Uppdaterad 22 februari 2017

Kultur- och demokratiministern har idag genomfört en
halvtidsöversyn med Sveriges Radio, Sveriges
Television och Sveriges utbildningsradio. Syftet med
översynen är att diskutera förutsättningarna för radio
och tv i allmänhetens tjänst idag, men också inför nästa
tillståndsperiod.
- Vi har haft ett givande och produktivt samtal där regeringen har haft
möjlighet att diskutera hur public service-bolagen lever upp till sitt uppdrag
utifrån det regelverk som styr deras verksamhet. Halvtidsöversynen är det
tillfälle, under pågående sändningstillstånd, då regeringen kan ställa frågor
till programbolagen som vi varken kan eller bör ställa annars. Resultatet av
samtalet är ett av flera värdefulla underlag för det kommande arbetet med ett
nytt sändningstillstånd för public service-bolagen, säger Alice Bah Kuhnke.

Halvtidsöversynen är en del i den av riksdagen beslutade styrningen av radio
och tv i allmänhetens tjänst. Syftet är att på ett strukturerat sätt följa upp och
utvärdera de nu gällande villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst samt
att diskutera förutsättningarna inför kommande tillståndperiod.

Vid mötet har ministern och ledningarna för public service-företagen framför
allt diskuterat förutsättningarna inför nästa tillståndsperiod. Det handlar om
hur en ändamålsenlig reglering kan formas och vilken roll public service ska
spela i en kommersiell och föränderlig medievärld, t.ex. relationen till lokala
medier men också till globala medieaktörer.

En del av mötet ägnades åt särskilda frågor kopplade till innevarande
tillstånd. Det har t.ex. handlat om sponsring och kommersiella samarbeten,
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förutsättningar för extern produktion, SVT:s ansvar för svensk film och SR:s
program för en publik utanför Sverige.

Översynen är ett viktigt underlag i Kulturdepartementets arbete med
tilläggsdirektiv till public service-kommittén gällande villkoren för radio och
tv i allmänhetens tjänst under nästa tillståndsperiod. Kulturministern kommer
även att informera riksdagen om de samtal som förts i dag.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sakråd ska stärka dialogen mellan
regeringen och civila samhället
Publicerad 16 februari 2017 Uppdaterad 16 februari 2017

Regeringen har i dag beslutat om att anta och utveckla
sakråd som arbetsmetod i Regeringskansliet. Sakråd är
ett sätt för regeringen att ta del av det civila samhällets
kunskaper i specifika sakfrågor samtidigt som metoden
stärker dialogen med det civila samhället.
– Vi behöver fler mötesplatser mellan beslutsfattare och alla de frivilliga som
bidrar till samhällsbygget. Genom sakråden har vi nu en metod som skapar
förutsättningar för bättre beslut samtidigt som engagemanget i det fria, civila
samhället blir ett tydligare sätt för människor att kunna påverka, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Genom sakråd får Regeringskansliet en samordnad metod för att ta in
expertis från det civila samhället. Metoden ska underlätta och effektivisera
kunskapsinhämtning, och har tagits fram i samarbete med det civila
samhällets organisationer. Metoden är flexibel och kan användas i olika
omfattning och i alla typer av frågor inom Regeringskansliet, t.ex. när det
finns behov av att snabbt fördjupa kunskapen i en specifik sakfråga.
Metodiken har bland annat prövats i sakråd med det civila samhället under
flyktingsituationen.

Sakråd initieras av Regeringskansliet och kan användas som komplement till
andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag. Sakråd
ersätter inte Regeringskansliet befintliga former för samråd med det civila
samhället eller remissförfarandet i lagstiftningsprocessen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kieran Long ny överintendent på
ArkDes
Publicerad 09 februari 2017 Uppdaterad 10 februari 2017

Regeringen har i dag utsett Kieran Long till ny
överintendent på Statens centrum för arkitektur och
design (ArkDes). Kieran Long tillträder den 18 april
2017.
– Kieran Long är en internationellt erkänd ledare i frågor om arkitektur och
design. Att han vill till ArkDes är ett erkännande till såväl myndigheten som
Sveriges starka ställning inom sektorn. Detta är en mycket bra början på ett
år där vi fortsatt kommer att stärka kulturens plats i vårt samhällsbygge,
säger Alice Bah Kuhnke

– Jag är glad att ha möjligheten att leda Arkitektur- och designcentrum och
jag tror att genom att bygga på dess styrkor kan det bli en av Europas
viktigaste platser för diskussionen om förhållandet mellan design och
offentliga rum. Dess samlingar, salar och dess nationella uppdrag att leda
debatten om arkitektur och design ger en unik möjlighet. Jag hoppas att jag
kan ta med ett internationellt perspektiv till den svenska debatten och hjälpa
ArkDes att fortsätta vara en intressant besöksupplevelse, en plats för
forskning och studier och en plats för debatt om hur vi lever i framtiden,
säger Kieran Long.

Kieran Long
Kieran Long har mångårig erfarenhet av arkitektur- och designbranschen,
samt av arbete på museer och utställningar. Han är sedan 2013 chef för
design- och arkitekturavdelningen på Victoria and Albert Museum i London,
och har tidigare bland annat arbetat på Venedigs arkitekturbiennal och Royal
College of Art. Long har även arbetet som arkitekturkritiker i flera
publikationer och är sedan 2009 programledare på BBC.
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Pressbild kommer att publiceras på ArkDes pressrum under dagen.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke presenterar ny
överintendent och chef för Statens
centrum för arkitektur och design
Publicerad 08 februari 2017 Uppdaterad 08 februari 2017

Fredagen den 10 februari presenterar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke en ny
överintendent och chef för Statens centrum för
arkitektur och design (Arkdes).

Tid: 10 februari 2017 kl. 10.00 till kl. 11.00
Plats: Aulan, Statens centrum för arkitektur och design

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Trondheim och hundraårsfirandet
av det första samiska landsmötet
Publicerad 03 februari 2017 Uppdaterad 03 februari 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Trondheim den 5-7 februari. Ministern kommer
bland annat att delta vid firandet av hundraårsjubileet
för det första samiska landsmötet och möta
representanter för samiska organisationer.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Måndag 6 februari

11.30 – 12.15 Närvarar vid den officiella invigningsceremonin för Tråante
2017. Vid denna närvarar också H M Kung Harald, norska statsministern
Erna Solberg, samiska företrädare från Norge, Sverige, Finland och Ryssland
samt företrädare för de svenska och finska regeringarna.
Plats: Torvet, Trondheim

13.00 – 14.10 Deltar vid jubileumsgudstjänst i Nidarosdomen.

15.45 – 16.15 Ministern håller invigningsanförande vid fem utställningar med
fyra samiska institutioner: Sámi Duodji, Sámi Instituhta, Saemien Sijte och
Riddu Duottar Musea.
Plats: Olavshallen, Kjøpmannsgata 44

17.00 – 18.30 Närvarar vid jubileumsföreställningen Jielemen Aavoe (Livets
glädje) där artister från hela Sápmi deltar. Föreställningen direktsänds på
NRK.
Plats: Olavshallen, Kjøpmannsgata 44
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Tisdag 7 februari

9.00 – 10.00 Håller hälsningsanförande på Samiskt parlamentariskt råds
femte parlamentarikerkonferens, med temat Sanning och försoning.
Ledamöter från sametingen i Finland, Norge och Sverige deltar, samt
samiska representanter från Ryssland.

Alice Bah Kuhnke kommer under besöket också att ha möten med bland
andra Sametingets partiledare, styrelse och ungdomsråd, samt möta de
nordiska statsråden med ansvar för samepolitiken och de nordiska
sametingspresidenterna.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Hedda Krausz Sjögren nytt
kulturråd i Pretoria
Publicerad 03 februari 2017 Uppdaterad 03 februari 2017

Regeringen har utsett producenten och regissören
Hedda Krausz Sjögren till kulturråd i Pretoria, Sydafrika.
Hon tillträder sin tjänst den 15 mars 2017. Det är första
gången som Sverige inrättar en post som kulturråd på
den afrikanska kontinenten. Placeringen blir vid den
svenska ambassaden i Pretoria.
– Grundförutsättningarna för att bli ett framgångsrikt kulturråd är kunskap,
erfarenhet och engagemang. Hedda Krausz Sjögren är en smått fantastisk
rekrytering som uppfyller alla de höga kraven för tjänsten. Hon var ett
självklart val i tuff konkurrens, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

– Sydafrika, liksom stora delar av Afrika, är i stark utveckling, inte minst vad
det gäller kulturen och konsten. Det blir därför oerhört roligt och
stimulerande att fördjupa och förnya kulturkontakterna mellan Sverige och
Sydafrika, säger Hedda Krausz Sjögren.

Hedda Krausz Sjögren har en djup förankring i det svenska kultur- och
samhällslivet och har arbetat bland annat som producent, regissör och
dramaturg. Hon har under senare år samarbetat med och haft uppdrag för ett
stort antal aktörer inom kultursektorn, civilsamhället och myndighetsvärlden,
bland andra Riksteatern, Afrikagrupperna och Dramaten.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Joakim Malmström ny
överintendent för Naturhistoriska
riksmuseet
Publicerad 02 februari 2017 Uppdaterad 02 februari 2017

Regeringen utser Joakim Malmström till ny
överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet.
– Det känns oerhört spännande att få möjligheten att leda Naturhistoriska
riksmuseet. NRM har en fantastisk publik verksamhet som jag och många
besökare med mig uppskattar. Lika lockande för mig är vetskapen om att det
vid NRM bedrivs forskning av högsta klass, samtidigt som museets samlingar
är en ovärderlig forskningsinfrastruktur. Jag ser med stor förväntan fram
emot att få lära känna myndigheten närmare och i dialog med medarbetarna
se hur vi ytterligare kan stärka och utveckla NRM för framtiden, säger
Joakim Malmström.

Joakim Malmström är idag universitetsdirektör och chef för den centrala
universitetsförvaltningen, med tolv avdelningar och drygt 600 anställda
tjänstemän, vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit universitetets
planeringschef och före detta kanslichef vid den samhällsvetenskapliga
fakulteten. Han disputerade år 2006 vid Uppsala universitet, på en
doktorsavhandling i historia.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny ledamot i styrelsen för Statens
kulturråd
Publicerad 02 februari 2017 Uppdaterad 02 februari 2017

Regeringen utser artisten Malena Ernman till ledamot i
styrelsen för Statens kulturråd.
Den nya ledamoten förordnas för perioden fr.o.m. den 2 februari 2017 t.o.m.
den 31 december 2019.

Malena Ernman är en internationellt erkänd artist inom opera, jazz, musikal
och pop. Malena Ernman är medlem av Kungliga Svenska Musikaliska
Akademien och hon bär titeln Hovsångerska. Hon har bl a erhållit medaljen
Litteris et Artibus från Kung Carl XVI Gustaf och Stockholms Stads
hedersmedalj S:t Erik.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke till invigningen av
utställning om hatbrott på
Polismuseet
Publicerad 02 februari 2017 Uppdaterad 02 februari 2017

Torsdagen den 2 februari deltar Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av utställningen ”Vi och dom – en
utställning om hatbrott” på Polismuseet i Stockholm.
Ministern håller där ett anförande om regeringens
insatser mot rasism och hatbrott.
På invigningen talar även museichefen Henrik Lindborg, rikspolischefen Dan
Eliasson och rektorn på Kronans skola i Trollhättan Djeno Mahic.

Mer information om utställningen på Polismuseets webbplats.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya myndighetschefer till Institutet
för språk och folkminnen,
Myndigheten för press, radio och
tv samt Statens försvarshistoriska
museer
Publicerad 26 januari 2017 Uppdaterad 26 januari 2017

Regeringen har idag utsett nya myndighetschefer till tre
myndigheter. Martin Sundin utses till generaldirektör för
Institutet för språk och folkminnen; Charlotte Ingvar-
Nilsson utses till generaldirektör för Myndigheten för
press, radio och tv; och Magnus Hagberg utses till
överintendent för Statens försvarshistoriska museer.
– På olika sätt är alla dessa myndigheter viktiga för regeringens arbete med
att skapa förutsättningar för mer kultur till fler och fri opinionsbildning. Alla
de tre nya myndighetscheferna besitter den kunskap, integritet och
erfarenhet som krävs för uppdraget, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Magnus Hagberg kommer närmast från tjänsten som överintendent och chef
för Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska
museet. Han har tidigare varit museichef på Hallwylska museet, museichef
på Vallby Friluftsmuseum och Arboga museum.

Charlotte Ingvar-Nilsson, assessor vid Svea hovrätt, har bl.a. arbetat som
huvudsekreterare i utredningen om översyn av lagen om etnisk
diskriminering i arbetslivet samt utredningen om den framtida kommersiella
lokalradion. Hon har också varit rättschef på Post- och telestyrelsen och
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kommer nu närmast från tjänsten som enhetschef, tillika departementsråd på
Kulturdepartementet.

Martin Sundin är i dag departementsråd och chef för enheten för
konstarterna på Kulturdepartementet. Han har tidigare bl.a. varit rådgivare
för kulturfrågor på Nordiska ministerrådet, kansliråd på
Utrikesdepartementet och huvudsekreterare i Kultursamverkansutredningen.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Göteborg
Publicerad 25 januari 2017 Uppdaterad 25 januari 2017

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Göteborg den 26-27 januari. Ministern kommer
bland annat att tala vid två arrangemang till minne av
Förintelsens offer, samt invigningstala vid Göteborg
Film Festival.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Torsdag 26 januari

19.00 Närvarar vid samt talar på Minneshögtid till minne av Förintelsens och
rasismens offer på Göteborgs domkyrka. Minneshögtiden är ett samarbete
mellan Judiska Församlingen i Göteborg, Trajosko Drom, Svenska kyrkan
Göteborg Domkyrkoförsamlingen samt Levande Historia Göteborg
Plats: Göteborgs domkyrka, Kyrkogatan 28.

Fredag 27 januari

15.30–16.30 Ministern är huvudtalare på den årliga manifestationen Samling
för demokrati.
16.30–16.50 Presstid
Plats: Göteborgs universitets aula, Vasaparken.

17.10–18.00 Invigningstalar vid den 40:e Göteborg Film Festival.
Plats: Biografen draken, Heurlins plats 15

Ministern möter under dagen även representanter för bland andra Västra
Götalandsregionen om arbetet med mänskliga rättigheter, och Göteborgs stad
om arbetet med romsk inkludering.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Svenska kyrkan och Äga rum-
projekt i Norrköping
Publicerad 16 januari 2017 Uppdaterad 16 januari 2017

Tisdagen den 17 januari besöker kultur- och
demokratiministern Norrköping för att delta i Svenska
kyrkans personaldagar och göra ett besök på Äga rum-
projektet Portalen. Ministern är tillgänglig för intervjuer
under dagen.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Tisdag 17 januari

Deltar vid personaldag hos Norrköpingspastoratet av Svenska kyrkan.
Ministern kommer att hålla ett anförande och delta sedan vid en frågestund.

Besöker Äga rum-projektet Portalen i Hageby tillsammans med Statens
konstråd.

Ministern är tillgänglig för intervjuer under dagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
invigning av nordisk kulturfestival i
London
Publicerad 12 januari 2017 Uppdaterad 12 januari 2017

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker London den 13 januari för att delta vid
invigningen av den nordiska kulturfestivalen Nordic
Matters. Festivalen kommer under hela 2017 att
uppmärksamma samtida nordisk konst och kultur med
kulturskapare från hela Norden. Festivalen har fått stöd
från de nordiska kulturministrarna genom Nordiska
ministerrådet.
Kulturfestivalen Nordic Matters ska bland annat stärka utbytet mellan
brittiska och nordiska kulturaktörer och nordiska konstnärer kommer även
att uppträda under invigningen den 13 januari. Dessutom kommer paneler att
hållas kring värderingar för vilka de nordiska länderna är kända i
Storbritannien, som fokus på barn och unga, hållbarhet och jämställdhet.

De deltagande ministrarna kommer bland annat att besöka British Film
Institute och delta i ett informellt kulturministermöte kring kulturella och
kreativa näringar.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Tillväxtverket ska utreda
produktionsincitament för
filminspelningar
Publicerad 22 december 2016 Uppdaterad 22 december 2016

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utreda
lämpligheten i och förutsättningarna för att Sverige ska
kunna införa någon form av produktionsincitament och
finansieringsstimulanser för filminspelningar.
Myndigheten ska i uppdraget samverka med Svenska
Filminstitutet.
– Regeringen arbetar målmedvetet för att utveckla den svenska filmens
förutsättningar. Filmbranschen behöver bättre konkurrensvillkor och därför
behöver vi få fram underlag om vilka olika vägar det finns för att
åstadkomma det, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Det vore mycket positivt för svensk filmindustri om fler internationella
filmbolag producerade film i Sverige. Det skapar arbetstillfällen och bättre
förutsättningar för svensk filmproduktion att utveckla och behålla kompetens
och kapacitet, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Genom att ge uppdraget till Tillväxtverket vill regeringen betona att frågan i
första hand ska analyseras utifrån ett näringspolitiskt perspektiv.
Filmbranschen utgör en central del av de kreativa näringarna i Sverige.
Samtidigt är den också avgörande för kulturpolitiken på filmens område.
Filmpolitiken bör därför omfatta såväl näringspolitiska som kulturpolitiska
insatser.

Flera europeiska länder har de senaste åren infört olika former av incitament
och finansiering av filminspelningar i syfte att attrahera utländska filmbolag
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så att fler arbetstillfällen skapas, men också så att kompetens, infrastruktur
och kapacitet för den inhemska filmproduktionen upprätthålls och utvecklas.

Uppdraget är i linje med riksdagens tillkännagivande på filmpropositionen
Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik (2015/16:132). Uppdraget
ska redovisas i december 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Framtidens finansiering av public
service ska utredas av
parlamentarisk kommitté
Publicerad 20 december 2016 Uppdaterad 20 december 2016

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en
parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda ett
nytt system för finansiering av radio och tv i
allmänhetens tjänst.
– Ett starkt och oberoende public service har en avgörande betydelse för vår
demokrati och det öppna samhället. En stabil och långsiktig finansiering
förutsätter ett brett parlamentariskt stöd och jag ser fram emot de
konstruktiva diskussioner som partierna nu kan ha i kommittén, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kommitténs huvudsakliga uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och
solidariskt finansieringssystem som ger programföretagen förutsättningar att
utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det
moderna medielandskapet.

Uppdraget ligger i linje med riksdagens tillkännagivande från den 8 april
2015 och ska redovisas senast den 30 september 2017.

Tilläggsdirektiv fördjupar uppdraget

Med kommande tilläggsdirektiv vill regeringen ge kommittén i uppdrag att ta
fram förslag på hur uppdraget för radio och tv i allmänhetens tjänst ska
utformas utifrån verksamhetens stora betydelse i en tid av snabb och
omvälvande medieutveckling. Tilläggsdirektiven väntas beslutas under våren
2017 och denna del av kommitténs uppdrag kommer att redovisas vid ett
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senare tillfälle som kommer att anges i tilläggsdirektiven.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen utser Anna Carlstedt
till nationell samordnare för att
värna demokratin mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 20 december 2016 Uppdaterad 20 december 2016

Regeringen har beslutat att utse Anna Carlstedt, f.d.
ordförande för Röda Korset, till nationell samordnare för
att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
– Anna Carlstedt har unik kunskap och erfarenhet om hur det svenska
samhället fungerar i praktiken, inte minst lokalt. Det är en avgörande tillgång
i ett framgångsrikt förebyggande arbete mot extremism, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Anna Carlstedt tillträder tjänsten den 1 januari 2017.

Den nationella samordnarens kommitté överlämnade idag betänkandet
"Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning
och kommunernas" ansvar till regeringen.
Förslagen i betänkandet kommer att beredas inom Regeringskansliet.

Information Anna Carlstedt

Mångårig erfarenhet som forskare och lärare, nu senast vid Ersta Sköndal
högskola. Filosofie doktorsexamen vid Stockholms universitet. 2015-2016
ordförande i Svenska Röda Korset. 2013-2015 ledamot i Cancerfondens
styrelse. 2008-2014 ordförande för Forum för Idéburna organisationer med
social inriktning. 2009-2014 ledamot av Regeringens Råd för alkohol- och
narkotikafrågor. 2009-2015 förbundsordförande för IOGT-NTO. 1997-1998
informatör vid Stockholms Stads Brottförebyggande centrum.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med överlämning av
betänkande om framtida struktur
för arbetet mot våldsbejakande
extremism samt en ny nationell
samordnare
Publicerad 20 december 2016 Uppdaterad 20 december 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tar
emot betänkandet Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism – nationell struktur och
kommunernas ansvar. På pressträffen presenteras
även den nya nationella samordnaren mot
våldsbejakande extremism.

Tid: 20 december 2016 kl. 11.30 till kl. 12.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad.

Deltagare:

- Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

- Hillevi Engström, nuvarande samordnare mot våldsbejakande extremism

- Den tillträdande samordnaren mot våldsbejakande extremism

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.
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Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Eric
Hartshorne.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Pressträff med överlämning av
betänkandet Bättre skydd mot
diskriminering till Alice Bah
Kuhnke och Gustav Fridolin
Publicerad 13 december 2016 Uppdaterad 13 december 2016

Onsdagen den 14 december överlämnar Utredningen
om bättre möjligheter att motverka diskriminering sitt
slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke. Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar
också vid pressträffen.

Tid: 14 december 2016 kl. 15.15 till kl. 16.15
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Remiss om kulturarvspolitik
överlämnad till Lagrådet
Publicerad 08 december 2016 Uppdaterad 08 december 2016

Regeringen har i dag lämnat remissen Kulturarvspolitik
till Lagrådet. Lagrådsremissen innehåller bland annat
förslag på en museilag, ändringar i kulturmiljölagen och
särskilt utpekande av Riksantikvarieämbetet som
samlande kulturarvsmyndighet.
- Med det här förslaget kan vi formalisera principen om museerna som
oberoende kunskapsinstitutioner. Kulturarvet behöver nå ut till fler
människor i hela landet och bli en angelägenhet för fler, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Med lagrådsremissen Kulturarvspolitik tar regeringen för första gången ett
helhetsgrepp om kulturarvsområdet som ett eget politikområde. Regeringens
bedömning är att det offentliga kulturarvsarbetet ska utvecklas så att det
gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det offentliga
samtalet vidgas och fördjupas, och medskapande och engagemang främjas.

I lagrådsremissen lämnar regeringen nu bland annat förslag till en museilag
och ändringar i kulturmiljölagen:

En ny museilags främsta syfte är stärka institutionernas oberoende och
status som kunskapsinstitutioner. Bland annat förtydligas i lagen att
politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i
museiverksamheten. Lagen utgår från att det övergripande ändamålet för
museerna i det allmänna museiväsendet är att främja kunskap, kultur‐
upplevelser och fri åsiktsbildning.
Regelverket för utförsel av kulturföremål moderniseras och förenklas. I
kulturmiljölagen införs bland annat särskilda bedömningskriterier för om
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ett föremål är av stor betydelse för kulturarvet.
Riksantikvarieämbetet stärks i sin roll som samlande kultur‐
arvsmyndighet. Myndigheten ska ta över flertalet av de uppgifter som i
dag utförs av Riksutställningar och ges ett samordningsansvar för
museifrågor. Riksantikvarieämbetet ska även ta över uppgiften att
samordna kulturarvssektorns digitaliseringsfrågor samt få ett särskilt
uppdrag om att inrätta en ny centrumfunktion för att utveckla
kulturarvsarbetet.
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Hallwylska
museet inordnas i Statens historiska museer från den 1 januari 2018 för
att skapa bättre förutsättningar att belysa Sveriges historia.
Ett flertal myndigheter bör ges i uppdrag att utarbeta vägledande
strategier för kulturmiljöfrågor. Det gäller bland annat Trafikverket,
Naturvårdsverket och Tillväxtverket. Strategierna ska belysa hur
myndigheternas arbete bidrar till de nationella kulturmiljömålen.
Regeringen gör bedömningen att det ska införas ett utökat stöd till det
civila samhällets och de nationella minoriteternas kulturarvsarbete.
En bred arkivutredning kommer att tillsättas och en fri entré-reform på
arkivområdet ska utredas, vilket innebär att släktforskare och andra fritt
kommer få ta del av till exempel folkbokföringsmaterial.
Massdigitalisering av kulturarvsmaterial ska också möjliggöras vid det så
kallade mediekonverteringscentret i Fränsta.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Påminnelse om pressträff med
anledning av att regeringen
lämnar lagrådsremiss om
Kulturarvspropositionen
Publicerad 08 december 2016 Uppdaterad 08 december 2016

I dag den 8 december presenterar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen
Kulturarvspolitik, som ska ligga till grund för den
kulturarvspolitiska propositionen. I lagrådsremissen
beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska
prioriteringar och en rad bedömningar och förslag
presenteras, bland annat en ny museilag.

Tid: 8 december 2016 kl. 13.00 till kl. 14.00
Plats: Ordenshuset, Skansen

Pressträffen är endast öppen för journalister. Föranmälan sker till Boris
Vasic.

Ta med presslegitimation och kom i god tid.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till nordisk
konferens i Helsingfors om
kulturens och civilsamhällets roll
som integrationsarena
Publicerad 06 december 2016 Uppdaterad 06 december 2016

Onsdagen den 7 december deltar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke vid Nordiska
ministerrådets konferens om kulturens och
civilsamhällets roll för etablering. Konferensen är en del
i Nordiska ministerrådets arbete med flyktingsituationen.
Kultur- och demokratiministern kommer att hålla ett anförande om
civilsamhällets roll nu och i framtiden.

Vid konferensen deltar också Finlands undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen och Ola Kellgren, direktör för Kulturkontakt Nord,
samt representanter för nordiska civilsamhällesorganisationer.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med anledning av att
regeringen lämnar lagrådsremiss
om Kulturarvspropositionen
Publicerad 06 december 2016 Uppdaterad 06 december 2016

Torsdagen den 8 december presenterar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen
Kulturarvspolitik, som ska ligga till grund för den
kulturarvspolitiska propositionen. I lagrådsremissen
beskrivs regeringens övergripande kulturarvspolitiska
prioriteringar och en rad bedömningar och förslag
presenteras, bland annat en ny museilag.

Tid: 8 december 2016 kl. 13.00 till kl. 14.00
Plats: Ordenshuset, Skansen

Pressträffen är endast öppen för journalister. Föranmälan sker till Boris
Vasic.

Ta med presslegitimation och kom i god tid.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Luleå
och Filmkonvent ’16
Publicerad 05 december 2016 Uppdaterad 05 december 2016

Tisdagen den 6 december öppningstalar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke på Filmkonvent
’16 i Luleå. På eftermiddagen hålls en pressträff där
media är välkomna.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Tisdag 6 december

Besök och möte hos Filmpool Nord.

Öppningstalar på Filmkonvent '16. Årets tema är filmpolitik.
Klockan 13.00 – 13.30 på scen 1, Norrbottensteatern.
Adress: Norra Strandgatan 3-7, Luleå

Möte med representanter för regionala filmproduktionscentrum.

Pressträff med Alice Bah Kuhnke, Susann Jonsson, vd Filmpool Nord och
Tomas Eskilsson, vd Film i Väst.
Klockan 15.30 – 16.00 på Hemmagastronomi.
Adress: Norra Strandgatan 1

Kontaktperson för pressträffen är Amanda Karlsson, Filmpool Nord.
amanda@fpn.se
070-3969549
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ulrika Westerlund utsedd att
utreda transpersoners
levnadsvillkor
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 01 december 2016

Ulrika Westerlund har idag utsetts till särskild utredare i
utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för
transpersoner. Den särskilda utredaren får bland annat i
uppdrag att göra en bred kartläggning av
transpersoners villkor och situation i samhället.
 

– Den här utredningen är ett av flera viktiga steg som regeringen tar för att
stärka transpersoners ställning och rättigheter. Ulrika Westerlund besitter
den samlade kompetens som krävs för att leda utredningen och jag ser fram
emot de förslag som kommer att lämnas, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

– Jag är väldigt glad och hedrad över uppdraget och möjligheten att få arbeta
med att föreslå åtgärder som kan leda till förbättringar vad gäller rättigheter
och levnadsvillkor för transpersoner i Sverige. Den här utredningen blir ett
viktigt komplement till de andra processer som redan pågår, säger Ulrika
Westerlund.

Syftet med utredningen är att stärka transpersoners rättigheter och förbättra
levnadsvillkoren för transpersoner. Flertalet rapporter visar att transpersoner
i Sverige har sämre levnadsvillkor än befolkningen som helhet, till följd av
samhällets transfobi. Denna utsatthet begränsar såväl vardagsmobilitet och
livsutrymme som tillgång till grundläggande tjänster.
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I sitt arbete ska utredaren bland annat samråda med organisationer som
företräder transpersoners rättigheter.

Utredaren ska bland annat:

kartlägga hur transpersoner bemöts i kontakt med myndigheter och med
hälso- och sjukvården i Sverige och särskilt belysa transpersoners
psykiska hälsa och villkoren för transpersoner i arbetsliv och fritid,
föreslå hur personer som ändrat juridiskt kön lättare kan få ut nya betyg,
examensbevis och annan dokumentation från t.ex. lärosäten och
arbetsgivare, och
kartlägga väntetider inom den könsbekräftande vården och föreslå
konkreta insatser för att öka välbefinnandet hos personer som är i behov
av vård och behandling.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2017.

Särskilda utredaren Ulrika Westerlund

Ulrika Westerlund var förbundsordförande för RFSL (Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) mellan
2010 och 2016. Hon har tidigare varit vice förbundsordförande i RFSL,
ordförande för Stockholm Pride, chefredaktör för tidskriften Bang,
utredningssekreterare i kommittén för samordning av Mångkulturåret samt
en av två projektledare för projektet "A Queer was here" på Forum för
levande historia.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen ger grönt ljus till
Operans renovering
Publicerad 01 december 2016 Uppdaterad 01 december 2016

Regeringen har i dag gett Kungliga Operan klartecken
för att projektera en renovering och ombyggnad av
operahuset på Gustav Adolfs torg i Stockholm.
När projekteringen är genomförd ska regeringen godkänna investeringen och
efter ett sådant beslut kan själva renoveringen och ombyggnaden ske. Enligt
den förstudie som lämnats till regeringen kommer Operan att behöva vara
stängd under tre och ett halvt år i samband med renoveringen och
ombyggnaden.

Bakgrund

År 2013 fick Statens fastighetsverk i uppdrag att i nära samarbete med
Kungliga Operan göra en förstudie för en kommande renovering och
ombyggnad. I maj 2015 redovisades förstudien, som visade att en
ombyggnad och renovering kan göras på ett sätt som både möter operans
behov av att skapa bättre förutsättningar för den konstnärliga verksamheten
och att öka tillgängligheten för publiken. Förstudien skulle också ta hänsyn
till kulturhistoriska och estetiska värden.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

35 miljoner kronor till civila
samhället och trossamfunden som
arbetar med asylsökande och
nyanlända
Publicerad 24 november 2016 Uppdaterad 24 november 2016

Regeringen har i dag beslutat att tillföra det civila
samhällets organisationer och trossamfunden 35
miljoner kronor som förstärkning till deras verksamheter
för asylsökande och nyanlända. Totalt tillförs
engångsmedel om 120 miljoner kronor genom stärkt
stöd även till folkbildningen och idrottsrörelsen.
– Regeringen fortsätter prioritera att öka stödet till det civila samhällets
organisationer. Det svenska föreningslivet har haft och kommer att fortsatt
att ha en avgörande betydelse för människors möjligheter till etablering i det
svenska samhället, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Många av de som under 2015 sökte asyl i Sverige väntar på beslut på
asylansökan. Det är viktigt att väntetiden både blir så dräglig som möjligt och
underlättar snabb etablering i samhället för den som får asyl, till exempel
genom svenskaundervisning och sociala mötesplatser.

Det civila samhällets organisationer är viktiga aktörer i detta arbete och
syftet med medlen är att snabbt förstärka verksamheter riktade till
asylsökande och för nyanländas etablering.

Beslutet är en tillfällig förstärkning innan ett nytt system för tidiga insatser är
på plats och utbyggt i alla delar av landet. Från 2017 får Länsstyrelserna i
uppdrag att samordna tidiga insatser för asylsökande.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Nationell plan för att motverka
rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott på nätet
Publicerad 23 november 2016 Uppdaterad 23 november 2016

Regeringen tar nu ett samlat grepp om det viktiga
arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och
hatbrott på nätet. Planen är en grund och inriktning för
arbetet inom fem viktiga strategiska områden som
regeringen har identifierat med hjälp av internationella
organ, samt civila och statliga aktörer.
– För första gången tar nu regeringen ett samlat grepp på arbetet mot rasism
och hatbrott på nätet. I en tid av polarisering och ökade klyftor mellan
människor i vårt land är det vår skyldighet att stå upp för ett samhälle med
mångfald och respekt för varandra, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

– Regeringen har gett tydliga signaler till hela rättsväsendet att frågan om
hatbrott ska prioriteras. Polismyndigheten har ansvar för att stärka sin
förmåga på det här området och jag har varit tydlig med att arbetet kommer
att följas upp så att det verkligen får avsedd effekt, säger inrikesminister
Anders Ygeman.

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
ska förebygga och motverka rasism, hatbrott och polarisering i samhället och
skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. Statliga och civila
aktörer ges genom denna plan bättre förutsättningar för att kunna samverka,
insatser kan lättare följas upp och det samlade arbetet utvecklas.

Under mandatperioden har regeringen hittills ökat anslagen för arbetet mot
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rasism, liknande former av fientlighet och extremism med 156 miljoner
kronor. I budgetpropositionen för 2017 har regeringen föreslagit en ökning
med ytterligare 40 miljoner kronor.

Planen ska utgöra en grund och en inriktning för arbetet mot rasism och
hatbrott inom särskilt viktiga strategiska områden som regeringen har
identifierat.

De fem områdena är:

Mer kunskap, utbildning och forskning,förbättrad samordning och
uppföljning,civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog,förstärkt
förebyggande arbete på nätet, och ett mer aktivt rättsväsende.

Inom dessa strategiska områden har regeringen identifierat vilka
huvudsakliga problem som finns samt vilka åtgärder som bör göras utöver de
som redan pågår.

Urval av insatser i den nationella planen mot rasism, liknande former av
fientlighet och hatbrott:

Statens medieråd kommer att kartlägga skyddet av barn och unga på
internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och
extremism.
Kampanjen No Hate Speech Movement förlängs till och med år 2020 i
syfte att förebygga rasism på nätet. Detta sker genom att höja barns och
ungas medie- och informationskunnighet.
Uppdraget till Forum för levande historia att utbilda om rasism i historien
och i dag utvidgas och förlängs. Förutom skolpersonal kommer även
yrkesgrupper som arbetsförmedlare, socialarbetare, polisanställda att ha
möjlighet att delta i utbildningsinsatserna.
Forum för levande historia får också i uppdrag att ansvara för att
samordna och följa upp arbetet inom ramen för planen. Myndigheten
kommer bl.a. att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och
informationsutbyten. Myndigheten ska också utveckla ett
uppföljningssystem om utvecklingen på området.
Länsstyrelsen i Dalarnas län får i uppdrag att utveckla arbetsformer för
att stärka krisberedskapen mot rasism och extremism.
Regeringen ökar kraftigt fördelningen av medel för att främja
verksamheter specifikt mot afrofobi, antisemitism, antiziganism,
islamofobi, rasism mot samer, homofobi och transfobi.
Regeringen kommer att årligen bjuda in till dialoger om afrofobi och



islamofobi utöver de återkommande dialoger som förs om antisemitism,
antiziganism och rasism mot samer.

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott
kommer att publiceras på regeringens webbplats inom några dagar.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Pressträff med Alice Bah Kuhnke
och Anders Ygeman om nationell
plan mot rasism och hatbrott
Publicerad 23 november 2016 Uppdaterad 23 november 2016

I dag klockan 13.30 presenterar ministrarna Alice Bah
Kuhnke och Anders Ygeman en nationell plan mot
rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott vid en
pressträff.

Tid: 23 november 2016 kl. 13.30 till kl. 14.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Europaår för kulturarv och en
utveckling av europeiska
kulturhuvudstäder i fokus på
ministerrådsmöte
Publicerad 21 november 2016 Uppdaterad 21 november 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning, ungdom,
kultur och idrott i Bryssel den 22 november. Mötet
präglas bland annat av beslut om att uppmärksamma
Europas kulturarv år 2018.
Vid mötet i Bryssel väntas kulturministrarna enas om rådets ståndpunkt om
kommissionens förslag till beslut om ett Europaår för kulturarv 2018.
Europaår används för att lyfta fram en särskild fråga för att stimulera debatt
och dialog, och det övergripande målet med ett Europaår för kulturarv är att
uppmuntra till spridning av kunskap om och uppskattning av Europas
kulturarv.

Kulturministrarna kommer också att anta en så kallad allmän inriktning om
kommissionens förslag att ge Norge, Island och Liechtenstein möjlighet att
utse Europeisk kulturhuvudstad på samma villkor som kandidatländer och
potentiella kandidatländer.

Kulturministrarna ska också diskutera kulturens roll i internationella
förbindelser. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer
bland annat att ta upp samarbetet med Unesco, samt betona kulturens och de
kulturella aktörernas roll som viktiga drivkrafter för förändring för att främja
en demokratisk utveckling.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sju nya ledamöter i styrelsen för
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Publicerad 17 november 2016 Uppdaterad 17 november 2016

Regeringen har i dag utsett sju nya ledamöter i
styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet.
Förordnandena gäller från och med 1 januari 2017 till
och med 31 december 2019.
– Den nya filmpolitiken ger Svenska Filminstitutet en större och viktigare
roll. Därför är det av yttersta vikt att få en styrelse på plats som har breda
erfarenheter och unik samlad kompetens. De personer som nu har tackat ja
till uppdraget ger Filminstitutet goda möjligheter att stärka den svenska
filmens framtid, säger Alice Bah Kuhnke, kultur och demokratiminister.

De nya ledamöterna är:

Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare Unga Klara

Carina Brorman, konsult

Roland Esaiasson, fd generaldirektör Myndigheten för tillgängliga medier

Johanna Koljonen, journalist

Per Schlingmann, rådgivare och författare

Charlotte Sundåker, affärsutvecklare

Malin Wahlberg, docent filmvetenskap, Stockholms universitet

Utöver dessa ingår sedan tidigare Claes Ånstrand, som är styrelsens
ordförande, och Lars Strannegård.
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Information Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Enligt stiftelseförordnande för Svenska Filminstitutet är det styrelsen som
leder Filminstitutet och är ansvarig för verksamheten. Styrelsen består av
högst nio ledamöter som utses av regeringen för en tid av högst tre år och
som mest två mandatperioder. Regeringen utser ordföranden.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om
konstnärernas villkor
Publicerad 17 november 2016 Uppdaterad 17 november 2016

(Ny version) Regeringen har i dag utsett Ann-Christin
Nykvist till särskild utredare med uppdraget att bland
annat göra en översyn av de statliga insatserna och
villkoren för professionellt verksamma konstnärer.
Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.
Insatser för att skapa goda villkor för konstnärer är en prioriterad del av den
nationella kulturpolitiken. Utredningen ska därför bedöma hur de statliga
insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella
förändringar.

Utredaren ska bland annat:

kartlägga och beskriva konstnärernas villkor att verka professionellt,
analysera de befintliga statliga ersättnings- och stödsystemen för
konstnärer och vid behov föreslå förändringar i systemen som kan
underlätta konstnärernas förutsättningar att vara yrkesverksamma,
analysera hur införandet av kultursamverkansmodellen har påverkat
förutsättningarna för att verka som professionell konstnär, och
föreslå eventuella förändringar för att förbättra möjligheterna att verka
som professionell konstnär i hela landet.

Utredaren ska också som underlag för analyser och förslag sätta
konstnärernas villkor och den svenska konstnärspolitiken i ett internationellt
perspektiv och lyfta fram goda exempel.

Kommittédirektiven kommer att publiceras på regeringens webbplats inom
några dagar.
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Särskilda utredaren Ann-Christin Nykvist

Ann-Christin Nykvist är i dag styrelseordförande i Musikalliansen,
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar samt Kulturmiljöfrämjandet och har
mångårig erfarenhet av och kunskap av konstnärernas villkor samt hur dessa
påverkas av andra politikområden.
Hon har tidigare varit jordbruks- och konsumentminister, statssekreterare vid
Kulturdepartementet och Civildepartementet samt generaldirektör vid
Konkurrensverket och Statens tjänstepensionsverk.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till MR-dagarna i
Malmö
Publicerad 16 november 2016 Uppdaterad 16 november 2016

Fredagen den 18 november deltar kultur- och
demokratiministern vid Mänskliga Rättighetsdagarna i
Malmö. Ministern kommer bland annat att presentera
regeringens strategi för det nationella arbetet med
mänskliga rättigheter vid ett seminarium.
Delar ur Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Fredag 18 november

9.00 – 10.00 Deltar vid seminariet "Regeringens strategi för det nationella
arbetet med mänskliga rättigheter".
Ministern presenterar strategin vid ett seminarium. Deltar gör bland andra
Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty, och Morten Kjaerum, chef
Raoul Wallenberg Institute.
Sal: High Live 2

10.30 – 11.00 Presstid. Kontakta Boris Vasic för intervjuförfrågan med
ministern.
Notera att pressackreditering krävs för tillträde. För ackreditering kontakta
MR-dagarnas kansli: info@ mrdagarna.se.

13.00 – 14.00 Deltar vid seminariet "Nationella minoriteter och urfolket
samerna - nästa steg?"
Deltar gör också representanter för de nationella minoriteterna i Sverige samt
urfolket samerna.
Sal: High Live 3

16.30 – 17.30 Talar vid seminariet "Ledarskap, religion och demokrati".
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Seminariet arrangeras av DemokratiAkademin och Nämnden för statligt stöd
till trossamfund (SST).
Sal: High Live 3

Mänskliga rättighetsdagarna tar plats på Malmö Live.
Dag Hammarskjölds torg 4, Malmö.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anna-Stina Malmborg och Gunnar
Höglund tilldelas medaljen Illis
quorum meruere labores
Publicerad 09 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

I dag överlämnade kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke medaljen Illis quorum meruere labores av
åttonde storleken till Anna-Stina Malmborg och Gunnar
Höglund för deras mångåriga insatser för att göra
viktiga verk inom den moderna konsten tillgängliga för
allmänheten.
Om mottagarna
Docenten Anna-Stina Malmborg och professorn Gunnar Höglund är sedan
1960-talet två av Sveriges viktigaste konstsamlare och donatorer. De har
flera gånger gjort betydande donationer till Moderna museet, senast år 2015
då de skänkte 50 miljoner kronor till Anna-Stina Malmborgs och Gunnar
Höglunds stiftelse, för förvärv av konst till Moderna Museet. Donationen är
den största i museets historia.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Gollegiella delades ut till fyra
personer som främjat samiska
språk
Publicerad 08 november 2016 Uppdaterad 08 november 2016

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
delade i dag ut det nordiskt samiska språkpriset
Gollegiella till Kirsi Paltto, Jan Skoglund Paltto samt
systrarna Ingá-Márja och Máret Steinfjell. Priset delades
ut i samband med mötet mellan de nordiska ministrarna
ansvariga för samiska frågor och
sametingspresidenterna i de nordiska länderna som
hölls i Stockholm idag.
Bedömningskommittén belönar Kirsi Paltto och Jan Skoglund Paltto för sitt
mångåriga arbete med att främja de samiska språken, nordsamiska,
sydsamiska och lulesamiska. De har genom åren haft, och har också idag, en
viktig roll som utvecklare av språkinlärningsmetoder och verktyg för såväl
nybörjare som modersmålstalande barn, ungdomar och vuxna.

Ingá-Márjá Steinfjell och Máret Steinfjell belönas bland annat för den
sydsamiska talkshowen Steinfjell & Steinfjell som på kort tid har blivit en
smärre språkrevolution som är en viktig del av språkrevitaliseringen i det
sydsamiska området och i förlängningen i hela Sápmi.

Pristagarna väljs av en kommitté med representanter från Norge, Sverige,
Finland och Ryssland. Ordförande för kommittén är i år
universitetsadjunkten David Kroik vid Umeå Universitet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Presstid i samband med
utdelningen av språkpriset
Gollegiella
Publicerad 07 november 2016 Uppdaterad 07 november 2016

Tisdag den 8 november delar Alice Bah Kuhnke ut
Gollegiella, nordiskt samiskt språkpris, i samband med
ett möte mellan de nordiska ministrarna ansvariga för
samiska frågor i Sverige, Finland och Norge samt
sametingspresidenterna.

Tid: 8 november 2016 kl. 11.30 till kl. 12.00
Plats: Villa Bonnier, Nobelgatan 13

Presstiden är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med överlämning av
Medieutredningens
slutbetänkande till Alice Bah
Kuhnke
Publicerad 03 november 2016 Uppdaterad 03 november 2016

På måndag den 7 november överlämnar särskilda
utredaren Anette Novak Medieutredningens
slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Tid: 7 november 2016 kl. 13.30 till kl. 14.30
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Kontakta Lukasz Lindell, kommunikationsansvarig på Medieutredningen, för
bokning av enskilda intervjuer med Anette Novak.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt
ministerrådsmöte i Köpenhamn
Publicerad 01 november 2016 Uppdaterad 01 november 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i
möte med Nordiska ministerrådet för kultur den 2
november. Mötet hålls i Köpenhamn inom ramen för
Nordiska rådets årliga session, då bl.a. Nordiska rådets
priser delas ut.
Ministerrådsmötet är det andra av två under året. Under mötet kommer
ministrarna bl.a. att diskutera det nordiska språksamarbetet och den
kommande nordiska kulturfestivalen på Southbank Centre i London under
2017.

Ministrarna kommer dessutom att anta en uppdatering av den strategi för
nordiskt kultursamarbete som de arbetar under 2013-2020. Strategin består
av fem teman: Det hållbara, kreativa, interkulturella, unga respektive digitala
Norden.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
besöker Lund och Malmö med
anledning av påve Franciskus
Sverigebesök
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 28 oktober 2016

Den 31 oktober deltar Alice Bah Kuhnke vid påven
Franciskus Sverigebesök i Lund. Dagen efter, 1
november, besöker ministern trossamfund och det civila
samhällets organisationer i Malmö.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Måndag 31 oktober

Deltar vid välkomstceremonin på Malmö flygplats med anledning av påven
Franciskus besök.

Närvarar vid ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka. Den lutherska
världsunionens ordförande, biskop Munib Youna, och påve Franciskus talar.

Närvarar vid det ekumeniska evenemanget The Joint Commemoration:
Together in Hope i Malmö Arena där påve Franciskus talar.

Tisdag 1 november

Möter Mötesplats Social Innovation på Malmö högskola. Högskolan berättar
om sin modell för socialt entreprenörskap.

Möter Malmös muslimska nätverk/Open Skåne och Judiska gemenskapen i
Skåne för samtal om islamofobi och antisemitism.
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Träffar Yallatrappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och
kvinnokooperativ.

Deltar vid farvälsceremoni på Malmö flygplats med anledning av påve
Franciskus avfärd från Sverige.

Möter judiska och muslimska församlingar i Malmö för samtal om
samarbetet för minskade motsättningar.

Besöker Tegelhuset för träff med ungdomar från ungdomsråd i hela Malmö.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Samtliga ledamöter i
Läsdelegationen utsedda
Publicerad 28 oktober 2016 Uppdaterad 28 oktober 2016

Regeringen har utsett samtliga delegater i
Läsdelegationen. Delegationen är del av regeringens
satsning Hela Sverige läser för barnen. På Bokmässan i
september presenterades delegationens ordförande,
stadsbibliotekarien Katti Hoflin samt delegationens
direktiv.
– Det faktum att vi vet att det finns barn som aldrig läser böcker tillsammans
med någon vuxen gör att vi tänkt brett och djupt när vi har letat efter de som
kan hjälpa till i arbetet för att locka fler vuxna och barn till läsning.
Delegationens sammansättning och representanter har potential att nå ut och
nå fram, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Alla barn och ungdomar ska ges de bästa möjligheterna att upptäcka
läsglädje. Delegationen kommer samla hela Sverige; skola, idrottsrörelsen,
fritid och föräldrar med målet att jobba tillsammans för att stärka läsning.
Alla som ingår i delegationen är besjälade av uppdraget och har viktiga
kunskaper som kan möjliggöra att läsningen når fler barn, oavsett bakgrund
och hur många böcker barnen har i bokhyllan hemma. Det är en helt
avgörande uppgift för vår framtid, som demokrati och kunskapsekonomi,
säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen har nu beslutat att följande personer utsetts som ledamöter i
delegationen:

Teaterchefen Nisha Besara
Docenten Ulf Fredriksson
Författaren och journalisten Ann-Helén Laestadius
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Fotbollstränare Lars Lagerbäck
Förbundssekreteraren Monica Widman-Lundmark
Författaren Martin Widmark



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Halland
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 26 oktober 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Helsingborg, Laholm och Halmstad den 27 och
28 oktober. Fokus för resan är att träffa en rad
civilsamhällesorganisationer för att prata om deras
arbete med mångfald och inkludering. Ministern
kommer också att besöka kulturinstitutioner.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Torsdag 27 oktober

Deltar vid "Samtal på Dunkers" på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Fredag 28 oktober

Besök och presentation av Teckningsmuseet i Laholm.

Möte med representanter för föreningarna Laholm utan gränser och Knäreds
samhällsförening, två föreningar som på olika sätt arbetar med nyanländas
etablering.

Möte med Laholms kommun om bland annat arbetet med integrationsfrågor
och samverkan med föreningslivet, samt arbetet med ungdomars inflytande i
kommunen.

Besök på Dramalogen i Halmstad.

Rundabordssamtal på Halmstad slott på temat mångfald och inkludering. Vid
samtalet deltar representanter från det civila samhället, samt landshövding
Lena Sommestad.
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13.00 – 13.30 Presstid i Kronsalen på Halmstad slott.
Adress: Aschebergsgatan 1, Halmstad.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Påminnelse om pressträff med
överlämning av
Kulturskoleutredningens
betänkande
Publicerad 24 oktober 2016 Uppdaterad 24 oktober 2016

I dag den 24 oktober överlämnar
Kulturskoleutredningen betänkandet ”En inkluderande
kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) till kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar också vid
överlämnandet.

Tid: 24 oktober 2016 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats. Pressträffen
är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Pressträff med överlämning av
Kulturskoleutredningens
betänkande
Publicerad 21 oktober 2016 Uppdaterad 21 oktober 2016

På måndag den 24 oktober överlämnar
Kulturskoleutredningen betänkandet ”En inkluderande
kulturskola på egen grund” (SOU 2016:69) till kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Utbildningsminister Gustav Fridolin deltar också vid
överlämnandet.

Tid: 24 oktober 2016 kl. 12.00 till kl. 13.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
delar ut Per Anger-priset 2016
Publicerad 20 oktober 2016 Uppdaterad 20 oktober 2016

I dag 20 oktober delar kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke ut Per Anger-priset för
demokratifrämjande och humanitära insatser. 2016 års
pristagare är den syrisk-palestinske
människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb.

Tid: 20 oktober 2016 kl. 13.30
Plats: Södra Latins Gymnasium, Aulan

Intervjuförfrågningar hänvisas till ministerns pressekreterare Kristoffer
Talltorp.

För frågor om ceremonin eller pristagaren, kontakta Karin Schöllin.
karin.schollin@smallworld.se
0730-44 98 53

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen föreslår ett stärkt
rättsligt och institutionellt skydd för
mänskliga rättigheter
Publicerad 18 oktober 2016 Uppdaterad 18 oktober 2016

Regeringen har i dag lämnat över skrivelsen
”Regeringens strategi för det nationella arbetet med
mänskliga rättigheter” till riksdagen. Regeringen gör
bland annat bedömningen att en oberoende institution
för mänskliga rättigheter, med riksdagen som
huvudman, bör inrättas i Sverige.
– Runt om i världen ser vi hur de mänskliga rättigheterna inskränks och
ifrågasätts. Nu visar vi att Sverige vill gå en annan väg där vi bygger ett
starkt samhälle genom att förstärka de mänskliga rättigheternas ställning,
säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Regeringen gör bedömningen att en sammanhållen struktur för att främja och
skydda de mänskliga rättigheterna bör bestå av följande delar:

ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga rättigheterna,
däribland en oberoende institution och att barnkonventionen
inkorporeras i svensk lagstiftning,
ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom
offentlig verksamhet, däribland skärpta förväntningar på myndigheter
och länsstyrelser att ta hänsyn till mänskliga rättigheter, och
en förbättrad samverkan med det civila samhället och näringslivet.

I syfte att stärka det rättsliga och institutionella skyddet för de mänskliga
rättigheterna gör regeringen bedömningen att en nationell institution för de
mänskliga rättigheterna enligt de så kallade Parisprinciperna bör inrättas.
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Institutionen bör ha riksdagen som huvudman. Eftersom frågan berör
riksdagens myndigheter är det riksdagen som ansvarar för att bereda frågan
vidare.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
bokmässan i Frankfurt
Publicerad 17 oktober 2016 Uppdaterad 17 oktober 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Berlin och Frankfurt den 18-19 oktober.
Ministern kommer i första hand att besöka den
internationella bokmässan i Frankfurt, där flera svenska
förlag och agenturer deltar.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Tisdag 18 oktober

Besök hos organisationen Give something back to Berlin som arbetar med
socialt engagemang riktat till nyanlända.

Öppningsceremoni av bokmässan, Frankfurter Buchmesse. Efter det sker
invigningen av värdlandspaviljongen. Årets värdländer är Flandern och
Nederländerna.

Onsdag 19 oktober

Visning av Paulskirche och Frankfurts stadshus.

Möte med Jürgen Boos, vd Frankfurter Buchmesse.

Visning av de internationella hallarna på mässan, bland annat stopp vid
Literary and Scouts center, där handel med litterära rättigheter sker, och vid
The Arts+, som sätter fokus på kreativa och kulturella näringar.

Möte med bland andra Paul de Sinéty, ledare för den franska montern på
mässan, och Pierre Dutilleul, ledare för franska förläggarförbundet SNE, om
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Frankrikes kommande värdskap på mässan år 2017.

Möte med Tobias Voss, ansvarig för mässans internationella del, samt med
Karin Plötz, direktör för bokmässans läsfrämjandesatsning LitCam.

Besök på Statens kulturråds samlingsmonter för de svenska förlag och
agenturer som inte har en egen monter på mässan. Möten med bland andra
Susanne Bergström Larsson, verksamhetsansvarig för internationellt
litteraturutbyte vid Kulturrådet.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Nya uppdrag till myndigheter för
arbete mot våldsbejakande
extremism
Publicerad 13 oktober 2016 Uppdaterad 13 oktober 2016

Regeringen har i dag beslutat om fyra nya uppdrag till
olika myndigheter för att stärka arbetet mot
våldsbejakande extremism. Berörda myndigheter är
Statens institutionsstyrelse, Kriminalvården,
Barnombudsmannen och Socialstyrelsen. Uppdragen
syftar till att personal som arbetar med riskgrupper ska
få ökad kunskap.
– Det finns inte ett enskilt svar på komplexa samhällsproblem. Alla de som
möter personer i riskzonen att rekryteras in i den våldsbejakande
extremismen måste ha kunskap och praktiska verktyg för att bedriva ett
effektivt förebyggande arbete, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister.

Uppdragen

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen ska fortsatt stödja socialtjänsten i sitt arbete mot
våldsbejakande extremism. Det är angeläget att socialtjänstens personal har
kunskap om hur olika ärenden inom socialtjänsten som rör våldsbejakande
extremism kan hanteras. Inom ramen för uppdraget ska myndigheten också
genomföra en ny kartläggning av socialtjänstens erfarenheter av
våldsbejakande extremism.
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Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse (SiS) får i uppdrag att fortsätta genomföra insatser
för att stärka det förebyggande arbetet inom de särskilda ungdomshemmen.
Därutöver ska SiS förstärka arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter
inom ramen för sin skolverksamhet.

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen ska bidra till ökad kunskap om barns erfarenheter av att
vara berörda av problematiken med att personer reser från Sverige till
konfliktområden i terrorismsyfte. Uppdraget syftar till att med utgångspunkt i
barns upplevelser och erfarenheter kunna förebygga att barn far illa.

Kriminalvården
Kriminalvården ska utveckla och långsiktigt förankra arbetet mot
våldsbejakande extremism inom myndigheten. Arbetet ska bygga vidare på
de behov som myndigheten identifierade i sin kartläggning av metoder och
arbetssätt som kan användas för att förebygga våldsbejakande extremism hos
Kriminalvårdens klienter. Under uppdragets genomförande ska ett
jämställdhetsperspektiv beaktas.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen belönar tre personer
inom kulturområdet med medaljen
Illis quorum meruere labores
Publicerad 12 oktober 2016 Uppdaterad 12 oktober 2016

I dag överlämnade kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke medaljen Illis quorum meruere labores till
arkeologen och tidigare riksantikvarien Margareta
Biörnstad och till Barbro Franckié, museichef vid
Statarmuseet. Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig
vid IF Metall, tilldelades medaljen den 5 oktober.
– Vårt kulturarv upprätthålls av människor som med kunskap och
engagemang gör omfattande insatser. De tre personer som belönas har
genomfört extraordinära insatser som kommer oss alla till gagn, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Om mottagarna

Kjersti Bosdotter, tidigare kulturansvarig vid IF Metall, tilldelas medaljen
Illis quorum meruere labores av tolfte storleken för hennes långvariga och
omfattande insatser för att främja arbetarkultur och för att uppmärksamma
arbetarrörelsens historia.

Margareta Biörnstad, arkeolog, är före detta riksantikvarie och initiativtagare
till Kulturarv utan gränser. Hon tilldelas medaljen Illis quorum meruere
labores av tolfte storleken för hennes betydelsefulla insatser för
kulturmiljöarbetet i Sverige och för kulturarvets bevarande runt om i världen.

Barbro Franckié, kulturproducent, chef för Statarmuseet i Torup och
ArbetSams första ordförande, tilldelas medaljen Illis quorum meruere labores
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av åttonde storleken. Barbro Franckié belönas för hennes mångåriga och
betydelsefulla engagemang för arbetarnas historia och för hennes insatser för
att lyfta fram och stärka arbetslivsmuseerna.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

En avgiftsfri filmgranskning och
utvidgad ledsagarregel
Publicerad 07 oktober 2016 Uppdaterad 07 oktober 2016

Under torsdagens regeringssammanträde beslutade
regeringen att överlämna en remiss till lagrådet om
ändring i lagen om åldersgränser för film som ska visas
offentligt. I lagrådsremissen föreslås att
granskningsavgiften för fastställande av åldersgränser
för film tas bort och att den så kallade ledsagarregeln
ska utvidgas till femton år. Detta innebär att barn som
fyllt elva, men inte femton år, ska få se film på bio
tillåten från femton år om barnet är i sällskap med en
person över arton år.
Filmer som inte lämnas in för åldersklassificering får idag en automatisk
femtonårsgräns. Genom att granskningsavgifterna avskaffas kan fler filmer
lämnas in för klassificering, vilket innebär att fler filmer blir tillgängliga för
barn och unga under femton år.

I dag gäller ledsagarregeln för filmer med sju-och elvaårsgräns. Genom
ledsagarregeln har vårdnadshavare redan i dag ett ansvar för barns
välbefinnande och skydd från skadlig mediepåverkan upp till elva år.
Vårdnadshavare har ansvaret för de filmer ett barn ser både i och utanför
hemmet eftersom det är vårdnadshavaren som anses ha den bästa kunskapen
om barnets mognad. Utvidgningen av ledsagarregeln bör också ses i ljuset av
att enbart en liten del av all film som barn konsumerar ses på bio och mot
bakgrund av den förändrade medieanvändningen bland barn och unga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

https://www.regeringen.se/


Lagrådsremiss: En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
besöker Växjö
Publicerad 05 oktober 2016 Uppdaterad 05 oktober 2016

Den 7 oktober besöker kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke Växjö. Besöket sker i samband med
att Växjö stadsbibliotek firar 350 år. Under fredagen
kommer ministern att hålla ett anförande i
stadsbiblioteket och medier bjuds in för att bevaka
besöket.

Tid: 7 oktober 2016 kl. 13.00 till kl. 13.50
Plats: Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

Fredagen den 7 oktober kl. 13.00 håller Alice Bah Kuhnke ett anförande på
Stadsbiblioteket.

Mellan kl. 13:20 – 13.50 finns det möjlighet för media att möta ministern.
Plats: Stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö.

Föranmälan görs till Emma Rung. Övriga frågor ställs till Kristoffer Talltorp.

Under fredagen kommer ministern dessutom att besöka Kronobergs
Länsstyrelse för att samtala om deras kulturmiljöarbete. Sedan kommer
ministern besöka Det Fria Ordets Hus som är en paraplyverksamhet med
fokus på yttrandefrihet.

Växjö är sedan 2012 en fristad för förföljda författare. Det Fria Ordets Hus
har en programverksamhet där de i samverkan med andra aktörer behandlar
frågor om yttrandefrihet genom pedagogisk verksamhet.
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Avslutningsvis kommer ett besök genomföras på Tallgårdens minibibliotek i
Araby, vilket är en del av Växjö bibliotek.

Om Växjö stadsbibliotek
30 september – 8 oktober firar Växjö stadsbibliotek 350-årsjubileum. Mot
bakgrund av detta har kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
bjudits in för att delta i firandet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utökat stöd till nationella
minoriteters arbete med film och
egen organisering
Publicerad 29 september 2016 Uppdaterad 29 september 2016

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har idag fått i uppdrag
av regeringen att fortsätta sitt arbete med att
språkanpassa barnfilm till de nationella
minoritetsspråken. Regeringen har även beslutat om att
extra organisationsbidrag ska fördelas till de
organisationer som företräder de nationella
minoriteterna.
- Vi vet att kultur, språk och egen organisering är avgörande för att kunna
stärka de nationella minoriteternas möjligheter till delaktighet i samhället. Nu
förstärker regeringen det arbetet som redan påbörjats så att det kan nå ännu
fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Filminstitutet tilldelas 850 000 kronor för att genomföra uppdraget, som
syftar till att öka de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla och
återta minoritetsspråken. Filminstitutet ska även verka för att den film som
språkanpassas används i vardagen, t.ex. genom streaming.

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget får i uppdrag att fördela 
1 000 000 kronor i extra organisationsstöd till de organisationer som
företräder de nationella minoriteterna, detta för att stödja det civila
samhällets möjligheter att delta i de pågående processerna på det minoritets‐
politiska området, t.ex. den utredning som nyligen tillsatts.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Karin Åström Iko ny riksarkivarie
och chef för Riksarkivet
Publicerad 29 september 2016 Uppdaterad 29 september 2016

Regeringen har i dag beslutat att utse Karin Åström Iko
till ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet.
Förordnandet löper från den 1 oktober 2016 till den 30
september 2022.
- Vi har sökt en person med gedigen erfarenhet från kulturarvsområdet samt
med förmåga att leda en stor och komplex myndighet som Riksarkivet. Alla
dessa kompetenser och mer därtill finns hos Karin Åström Iko, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Karin Åström Iko har lång och gedigen erfarenhet av svenskt arkivväsende.
Hon har fram till nu varit divisionschef vid Riksarkivet och ställföreträdande
riksarkivarie. Sedan april 2016 är hon tillförordnad riksarkivarie. Tidigare har
hon bland annat varit chef för Riksarkivets avdelning Krigsarkivet.

Åström Iko har varit engagerad i arkivbranschens förnyelse och bland annat
varit ordförande för Utmärkelsen Årets arkiv. Åren 2003 till 2009 var hon
ordförande för fackförbundet DIK.

Karin Åström Iko blir den första kvinnliga riksarkivarien under Riksarkivets
närmare 400 år långa historia.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke presenterar ny
riksarkivarie
Publicerad 28 september 2016 Uppdaterad 28 september 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar ny riksarkivarie och chef för Riksarkivet vid
en pressträff torsdagen den 29 september.

Tid: 29 september 2016 kl. 13.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. 
Anmälan sker till Catrin Rising.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Medieinbjudan till uppstartsmöte
för strategin för romsk inkludering
Publicerad 28 september 2016 Uppdaterad 28 september 2016

Den 29 september bjuder kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke in till ett uppstartsmöte för arbetet
med regeringens strategi för romsk inkludering 2016–
2019. På mötet deltar aktörer från hela landet som är
viktiga för arbetet. Media bjuds in för att bevaka mötet.

Tid: 29 september 2016 kl. 13.00 till kl. 16.00
Plats: Lokal Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Arbetet med att förverkliga regeringens strategi för romsk inkludering har
pågått i fyra år och arbetet går in i ett nytt och betydelsefullt skede för det
fortsatta genomförandet. Det är nu viktigt att ta tillvara på de kunskaper och
erfarenheter som arbetet hittills har gett och samtidigt säkerställa att det
utvecklas, fördjupas och sprids ytterligare. Strategins mål är långsiktigt; den
rom som är 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i livet som den som inte är
rom.

Regeringen har bjudit in myndigheter, kommuner och romska företrädare
som deltar i genomförandet av strategin för romsk inkludering 2016–2019 till
uppstartsmötet. Bland andra har representanter från strategins fem
utvecklingskommuner, Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala,
bjudits in.

Mer information lanseras den 29 september på
regeringen.se/romskinkludering

https://www.regeringen.se/


 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Läsdelegationen ska få fler barn
att läsa
Publicerad 22 september 2016 Uppdaterad 22 september 2016

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en
delegation för läsfrämjande riktat till barn och unga.
Delegationen är del av regeringens insatser inom Hela
Sverige läser med barnen. Ordförande för delegationen
blir Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm.
– Katti Hoflin är som klippt och skuren för det här uppdraget. Hon är driven,
kunnig och tar plats i debatten för att fler barn och unga ska lockas att läsa
mer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Läsförståelse är grundläggande för allt lärande. Och det finns inga
genvägar. Vi måste ha mer läsning i skolan, föräldrar måste läsa mer med
sina barn och barn måste få fler tillfällen att själv upptäcka läsningen. Allt
och alla behövs. Delegationen kommer samla Sverige med målet att jobba
tillsammans för att stärka läsning. Det är en helt avgörande uppgift för vår
framtid, som demokrati och kunskapsekonomi, säger utbildningsminister
Gustav Fridolin.

Läsdelegationen har i uppdrag att samla insatser för läsning inom skola,
kultur, idrott och föreningsliv och utanför skolan. Satsningen ska bidra till att
ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod
läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Delegationen ska bland annat:

kartlägga och följa utvecklingen på området samt säkerställa att
uppföljning kan ske i enlighet med de nationella målen för litteratur- och
läsfrämjande samt skolans styrdokument,
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skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i och utanför
skolan, bland annat genom att anordna utåtriktade aktiviteter och arbeta
läsfrämjande,
driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och utanför
skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter det att delegationen
har avslutat sitt uppdrag, och
vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med utgångspunkt i
skolans styrdokument och de nationella målen för litteratur- och
läsfrämjande, inom oförändrade kostnadsramar för den statliga kultur-
och utbildningspolitiken.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Hillevi Engström lämnar uppdraget
som nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 22 september 2016 Uppdaterad 22 september 2016

Regeringens nationella samordnare mot
våldsbejakande extremism, Hillevi Engström, har
meddelat regeringen att hon lämnar sin tjänst för att
återgå till jobbet som kommundirektör i Upplands
Väsby. Hon kvarstår på sin tjänst som samordnare fram
till dess att en efterträdare har utsetts.
– Jag fick erbjudandet av Upplands Väsby att komma tillbaka till min tidigare
tjänst som kommundirektör. Efter mycket övervägande har jag kommit fram
till att jag inte känt mig klar med uppdraget att utveckla kommunens
verksamhet och organisation. Jag har därför meddelat regeringen att jag
lämnar min tjänst som nationell samordnare för att återgå till mitt tidigare
arbete som kommundirektör, säger Hillevi Engström.

– Jag beklagar Hillevi Engströms beslut. Hon har med kraft tagit sig an
arbetet och regeringen har inte haft något att anmärka på, tvärtom. Den
nationella samordnaren bedriver en verksamhet som regeringen prioriterar
högt. Därför har vi redan påbörjat rekryteringsprocessen för att kunna få en
ersättare på plats så snart som möjligt, säger Alice Bah Kuhnke.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin och Alice Bah
Kuhnke presenterar
Läsdelegationen på Bokmässan
Publicerad 21 september 2016 Uppdaterad 21 september 2016

Utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterar
Läsdelegationen på Bokmässan i Göteborg den 22
september. På pressträffen presenteras även
delegationens ordförande. Läsdelegationen är del av
regeringens läsfrämjande insatser inom ramen för Hela
Sverige läser med barnen.

Tid: 22 september 2016 kl. 12.00 till kl. 12.30
Plats: R2, Svenska Mässan, Mässans gata/Korsvägen

Ministrarna deltar sedan i seminariet Hela Sverige läser med barnen, där de
också presenterar regeringens övriga lässatsningar.
Klockan 13.45 – 14.15
Plats: Ung Scen, A-hallen, A03:22

Ingen föranmälan krävs. Ta med pressleg.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till invigningen
av The National Museum of
African American History i
Washington DC
Publicerad 21 september 2016 Uppdaterad 21 september 2016

Den 23-25 september besöker kultur- och
demokratiministern Washington DC. Ministern kommer
bland annat att närvara vid invigningen av The National
Museum of African American History, men också möta
aktörer inom kulturarvsområdet.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Fredag 23 september

Möte på Library of Congress med fokus på American Folklife Centre.

Visning av Thomas Jefferson Building.

Samtal om digitalisering och kulturarv med representanter från amerikanska
myndigheter och museer. Bland annat deltar Courtney O'Callaghan från
Freer Sackler Galleries of Asian Art och Sara Snyder från American Art
Museum.

Möte med Sveriges ambassadör Björn Lyrvall, kulturrådet Linda Zachrison
och personal på Sveriges ambassad i USA.

Lördag 24 september

Invigning av The National Museum of African American History.
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Besöker Kalmar Nyckel, en kopia av ett av de skepp som förde svenska
kolonister till kolonin Nya Sverige år 1638.

Möte med Jeffrey Herbst, vd för Newseum, ett museum för medier och
journalistik.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Bokmässan i Göteborg
Publicerad 21 september 2016 Uppdaterad 21 september 2016

Den 22 september besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Bokmässan i
Göteborg. Ministern kommer bland annat att
invigningstala samt presentera Läsdelegationen
tillsammans med utbildningsminister Gustav Fridolin.
Tid och plats
22 september

10.00 - 10.30 Ministern invigningstalar vid Bokmässans invigning. Deltar gör
också Getachew Engida, vice generaldirektör Unesco, Ramy Essam, sångare
och Malmös första fristadsmusiker samt Maria Källsson, vd för Bok &
Bibliotek.
Plats: Yttrandefrihetsscenen, C02:08

11.00 – 11.45 Deltar i Sveriges Unescosekretariats seminarium om
författares och konstnärers roll när yttrandefrihet är begränsad.
Plats: K2

12.00 – 12.30 Pressträff med utbildningsminister Gustav Fridolin.
Ministrarna kommer att presentera delegaterna i Läsdelegationen, som ingår
i regeringens nya lässatsning "Hela Sverige läser med barnen".
Plats: R2

13.00 – 13.30 Delar i Sidas seminarium om journalisters säkerhet och vikten
av yttrandefrihet.
Plats: Yttrandefrihetsscenen, C02:08

13.45 – 14.15 Deltar i seminarium med utbildningsministern Gustav Fridolin
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om regeringens lässatsning "Hela Sverige läser med barnen".
Plats: Ung Scen, A03:22

För mer information om seminarier, besök mässans webbplats.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

409 nya miljoner för mer kultur till
fler
Publicerad 20 september 2016 Uppdaterad 20 september 2016

(Ny version) I budgetpropositionen för 2017 höjer
regeringen kulturbudgeten med 409 miljoner kronor.
Dessutom satsas 132 miljoner kronor på ett Sverige
som håller ihop, varav 41 miljoner kronor ingår i
höjningen av kulturbudgeten. Budgetpropositionen för
2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.
- Den här budgeten visar att regeringen menar allvar med mer kultur till fler i
hela landet. Kulturen är en självklar del i samhällsbygget och därför ett
självklart politikområde att investera i, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Satsningar i budgetpropositionen för 2017 i urval:

Regeringen satsar på bättre ekonomiska villkor för kulturen

Jämfört med 2016 kommer anslaget till ersättningar och bidrag till konstnärer
att höjas med nära 15 miljoner kronor under nästa år. Regeringens
överenskommelse med upphovsmännens organisationer innebär en
betydande förstärkning av biblioteksersättningen även 2017. En höjning av
ersättningen gjordes också 2016. Biblioteksersättningen, som är en ersättning
till författare och andra upphovsmän vid lån av deras verk på bibliotek, höjs
med 7,8 miljoner kronor. För 2017 beräknas den totala biblioteksersättningen
uppgå till cirka 156,8 miljoner kronor.

Regeringen tillför också scenkonsten 70 miljoner kronor under 2017.
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Satsningen är totalt 259 miljoner kronor under 2017-2020. Förstärkningen
syftar till att det ska finnas ett fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet
och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Kulturen kan
därmed nå fler. Huvuddelen av förstärkningen kommer att fördelas inom
kultursamverkansmodellen.

Mer lokal kultur genom kultursamverkansmodellen

Regeringen föreslår att kultursamverkansmodellen förstärks genom att
tillföra 30 miljoner kronor per år 2017–2020. De tillförda resurserna ska gå
till mer regional och lokal kultur och ge ökade möjligheter till regionala
prioriteringar och variationer i kulturutbudet.

Satsningar på ett levande och gemensamt kulturarv

Budgetpropositionen för 2017 innehåller flera satsningar och reformer som
värnar ett öppet och tillgängligt kulturarv. Bland annat föreslås att resurser
tillförs flera museer i syfte att främja demokrati och skapa ökad delaktighet,
och till arbetet med hotade kulturarv. Totalt innebär detta satsningar på 12,3
miljoner kronor under 2017.

Mer film till fler

För att mer film ska nå fler vill regeringen under 2017 avskaffas de så
kallade granskningsavgifterna. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att
ett sådant förslag kommer att lämnas under hösten 2016. När avgifterna
försvinner kommer filmdistributörernas kostnader att minska med 3-4
miljoner kronor om året. Det frigör resurser som filmbranschen kan använda
till annat, till exempel ökade insatser för lansering av film eller för
investeringar i produktion av ny film. Genom att avskaffa avgifterna blir det
också möjligt för distributörerna att låta fler filmer åldersklassificeras.

Regeringen vill även stärka anslaget till den pågående satsningen om
digitalisering av filmarvet med 2,5 miljoner kronor årligen i fyra år, samt öka
filmstödet med 20 miljoner kronor från och med 2019.

Fortsatt arbete på demokrati- och diskrimineringsområdet
för ett Sverige som håller ihop

Regeringen kraftsamlar för det öppna och demokratiska samhället. I 2016 års
ekonomiska vårproposition presenterades satsningar inom ramen för ett



Sverige som håller ihop. Arbetet fortsätter med insatser för ett samhälle med
öppna mötesplatser och ett förstärkt civilsamhälle samt även åtgärder mot
diskriminering, extremism och hot och hat. Totalt satsas 132 miljoner kronor
i budgetpropositionen för 2017 och i höständringsbudgeten för 2016.

För att bromsa utvecklingen mot ett mer splittrat samhälle satsar regeringen
på ett Sverige som håller ihop. Satsningarna syftar bland annat till att
förbättra tillgången till förenings- och samlingslokaler särskilt i
socioekonomiskt utsatta områden, till att öka kunskapen om våldsbejakande
extremism och radikalisering och hur detta kan förebyggas, samt till att
stärka barn och unga som medvetna och kritiska medieanvändare.
Satsningarna i budgetpropositionen för 2017 innehåller också en
handlingsplan för att värna det demokratiska samtalet mot hot och hat. I
höständringsbudgeten tillförs det civila samhället och trossamfunden 35
miljoner kronor för att förstärka organisationernas verksamheter riktade till
asylsökande och för nyanländas etablering.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke presenterar
regeringens budgetproposition för
2017
Publicerad 19 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

Tisdagen den 20 september presenterar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke regeringens
budgetproposition för 2017. Budgetpropositionen för
2017 bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Tid: 20 september 2016 kl. 11.00 till kl. 12.00
Plats: Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen, Bodholmsgången 13,
Skärholmen

Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet,
Försvarsdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Statsrådens presentationer av
höstbudgeten 2016
Publicerad 16 september 2016 Uppdaterad 19 september 2016

(Ny version) Finansminister Magdalena Andersson
kommer att presentera höstbudget 2016 på en
presskonferens tisdag den 20 september klockan 09.00
i Rosenbad i Stockholm. Flera statsråd kommer också
att presentera höstbudgeten på olika håll i Sverige.

Statsrådens presentationer av höstbudgeten
(sorterat efter departement):

Statsrådsberedningen

Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister

Norrköping

Motala

Kontaktperson: Therese Knapp, tel 072 733 38 57

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister

Luleå
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Kontaktperson: Natali Sial, tel 072 520 54 49

Finansdepartementet

Magdalena Andersson, finansminister

09:00: Presskonferens i Bella Venezia, Rosenbad

Kontaktperson: Fredrik Kornebäck, tel 072 543 84 87 och Miriam Abu Eid,
tel 072 216 95 65

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister

Uppsala

Gävle

Kontaktperson: Anna Söderström, tel 072 532 17 13

Ardalan Shekarabi, civilminister

Västerås

Borlänge

Kontaktperson: Peter Skeppström, tel 072 556 06 40

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Karlstad

Karlskoga

Kontaktperson: Marinette Nyh Radebo, tel 072 238 77 44

Justitiedepartementet

Anders Ygeman, inrikesminister

Eskilstuna



Kontaktperson: Victor Harju, tel 072 504 36 70 och Fredrik Persson, tel 072
214 10 58

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister

Skärholmen

Kontaktperson : Kristoffer Talltorp, tel 072 542 80 32

Miljö- och energidepartementet

Karolina Skog, klimat- och miljöminister

Lund

Kontaktperson: Hanna Björnfors, tel 072 500 92 11

Näringsdepartementet

Anna Johansson, infrastrukturminister

Göteborg

Borås

Kontaktperson: Adriana Haxhimustafa, tel 070 266 31 05

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister

Jönköping

Växjö

Kontaktperson: Maria Soläng, tel 072 206 19 47

Socialdepartementet

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Kristianstad



Kontaktperson: Joanna Abrahamsson, tel 072 543 84 89

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister

Södertälje

Kontaktperson: Helena Paues, tel 072 209 45 20



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Östersund för
Unesco Creative Cities Network
Publicerad 13 september 2016 Uppdaterad 13 september 2016

Kultur- och demokratiministern besöker Östersund den
14 september för att delta i Unesco-konferensen
Creative Cities Network. Ministern kommer bland annat
att inviga utställningen SZ-Day med unga formgivare
från medlemsstäderna i nätverket.
Tid och plats

Onsdag 14 september
18.00 – 19.00 Invigning av utställningen SZ-Day (The Shenzhen Design
Award for Young Talents).
Adress: Exercishallen Norr, Infanterigatan 30.

19.00 Middag på Jamtli. Östersund är sedan 2010 utsedd till
"Gastronomistaden" ("City of Gastronomy") av Unesco.
Adress: Jamtli, Museiplan.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Gävle
för möte med Mittmedia
Publicerad 07 september 2016 Uppdaterad 07 september 2016

Kultur- och demokratiministern besöker Gävle imorgon
den 8 september för att möta representanter för
mediekoncernen Mittmedia, samt representanter för
Gefle Dagblad och Arbetarbladet.
Ministern reser till Gävle för att diskutera mediepolitiken given det debatt
som förts i media de senaste veckorna, samt träffa Gefle Dagblads
chefredaktör Anna Gullberg, Arbetarbladets chefredaktör Helena Nyman,
Mittmedias vd Per Bowallius och styrelseordförande Jan Friedman.

Efter mötet kommer det att finnas tid för enskilda intervjuer kl 15.30 på plats
i GD-huset.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utredning ska föreslå en stärkt
minoritetspolitik
Publicerad 01 september 2016 Uppdaterad 01 september 2016

Regeringen har idag tagit beslut om att tillsätta en
utredning som bland annat ska göra en översyn av
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Den särskilde utredaren Lennart Rohdin har även i
uppdrag att analysera och föreslå hur efterlevnaden av
de nationella minoriteternas rättigheter ska säkras.
– Sedan den här regeringen tillträdde har vi varit väldig tydliga med att vi ska
stärka de nationella minoriteternas rättigheter. Nu tar vi fram de skarpa
förslag som ska ge oss en bättre och mer fungerande minoritetspolitik.
Lennart Rohdins djupa kunskaper och långa engagemang borgar för ett
underlag med hög kvalitet som leder till konkreta förbättringar, säger kultur-
och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

I utredningens uppdrag ingår i huvudsak att göra en analys av
minoritetspolitiken för att visa på styrkor och utmaningar, samt att lämna
förslag på hur efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter ska
säkras samtidigt som deras möjligheter till inflytande och delaktighet stärks.

Utredningen ska också föreslå hur den statliga samordningen och
uppföljningen ska organiseras, överväga om en möjlighet till prövning av
beslut som är fattade med stöd ibland annat minoritetslagen ska införas, samt
utreda behovet av insatser för att öka samhällets kunskap om de nationella
minoriteterna.

Lennart Rohdin är sakkunnig på det minoritetspolitiska området, tidigare
riksdagsledamot för Folkpartiet och f.d. enhetschef vid Länsstyrelsen i
Stockholms län.
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Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Regeringen på Stockholm Pride
2016
Publicerad 24 juli 2016 Uppdaterad 26 juli 2016

Statsminister Stefan Löfven kommer att gå med i
Prideparaden samt besöka Pride park på Östermalms
IP på lördag den 30 juli.
Statsminister Stefan Löfven, Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér, Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Folkhälso- sjukvårds- och
idrottsminister Gabriel Wikström, finansmarknads- och konsumentminister
Per Bolund samt Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och
forskning deltar i olika aktiviteter under veckan. För information om dessa
aktiviteter, kontakta respektive ministers pressekreterare.

Regeringskansliet deltar med en monter i Pride park på Östermalms IP den
27-30 juli. Program och aktiviteter i montern kommer att publiceras på
regeringen.se.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar vid
firandet av tornedalingarnas dag
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker flera orter i Norrbotten den 14 – 16 juli.
Ministern kommer bland annat att tala vid firandet av
tornedalingarnas dag i Kangos, besöka museet
Lantalainen i Jukkasjärvi och Tornedalens folkhögskola
i Övertorneå.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Torsdag 14 juli
Besöker på museet Lantalainen i Jukkasjärvi. Museet åskådliggör en del av
meänkielikulturen.

Visning av Vasikkavuoma naturreservat.

Deltar i samtal om rasbiologi och om meänkielitalandes historia och kultur
samt dagens ekonomiska utmaningar.

Fredag 15 juli
10.00 – 11.30 Deltar vid firandet av tornedalingarnas dag. Ministern kommer
att hålla ett högtidstal och dela ut diplom till barn som läser meänkieli i
skolan. Kommunalrådet Harry Rantakyrö, författaren Mona Mörtlund m.fl.
medverkar.
Efter firandet hålls en presskonferens.
Plats: Udden i Kangos

Besöker Kangos hembygdsgård.

Besök och visning av Tornedalens folkhögskola och Nordkalottens
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forskningscentrum, Övertorneå. Kommunalrådet Tomas Mörtberg och
författaren Marita Mattson Barsk deltar. Efter visningen träffar ministern
kulturskapare vid Nordkalottens forskningscentrum för ett samtal.

Lördag 16 juli
Deltar i visning av Tornedalens museum i Haparanda Tornio.
Kommunalrådet Peter Waara, kulturchefen Jytte Rüdiger och
riksdagsledamoten Ida Karkiainen deltar i visningen.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke vill öppna
radiomarknaden för fler aktörer
och större sändningsområden
Publicerad 14 juli 2016 Uppdaterad 14 juli 2016

I dag remitterar Kulturdepartementet förslag till
ändringar i radio- och tv-lagen. Förslagen innebär bland
annat att Myndigheten för press, radio och tv ska kunna
medge större sändningsområden och skapa bättre
förutsättningar för mångfald på radiomarknaden.
Förslagen listas i Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio, och svarar
på de behov som har uppkommit hos branschen. Bland annat vill
radioföretagen kunna sända över större områden än i dag. Post- och
telestyrelsen har nyligen fått i uppdrag att se över frekvensplaneringen för att
klargöra de tekniska förutsättningarna för detta.

I Ds:n finns också förslag om att ändra reglerna om hur många tillstånd som
en aktör får ha i ett sändningsområde, samt förslag om att ändra reglerna om
överlåtelse och återkallelse av tillstånd. Syftet är att förhindra att en aktör får
ett alltför stort inflytande på marknaden till nackdel för konkurrens och
mångfald.

Ds 2016:23 är på remiss till den 14 oktober 2016. Ändringar i radio- och tv-
lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar ny
ordförande samt ledamot och
dess ersättare i styrelsen för
Stiftelsen Ájtte
Publicerad 07 juli 2016 Uppdaterad 07 juli 2016

Regeringen har i dag utsett artisten Maxida Märak till
ledamot i styrelsen för Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och
samemuseum. Forskningschefen Fredrik Svanberg
utses till ersättare. Regeringen fattade den 22 juni
beslut om att utse Naturhistoriska riksmuseets
överintendent Jan-Olof Westerberg styrelsens
ordförande.
De nya styrelsemedlemmarna är:
Jan-Olof Westerberg, överintendent och chef Naturhistoriska riksmuseet
Maxida Märak, artist och författare
Fredrik Svanberg, forskningschef vid Statens historiska museer

Förordnandena gäller till och med den 30 juni 2019.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mikael Schultz nytt kulturråd i
Bryssel
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 30 juni 2016

Regeringen har i dag utsett Mikael Schultz till nytt
kulturråd vid Sveriges ständiga representation vid EU i
Bryssel. Han tillträder tjänsten 1 september 2016.
– Vikten av kulturellt utbyte är särskilt viktigt i tider när den europeiska
gemenskapen ifrågasätts från allt fler håll. Mikael Schultz är en kunnig och
kompetent representant som bottnar i förståelsen för kulturens kraft, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Mikael Schultz kommer närmast från sin tjänst på Kulturdepartementet som
ansvarig för departementets internationella samordning. Han har under åren
arbetat i många olika internationella sammanhang, inte minst med EU-frågor
och kulturens roll i utrikes relationer. Mikael Schultz är civilekonom från
Handelshögskolan i Stockholm men har också en praktisk erfarenhet från
kulturområdet då han tidigare också verkat som professionell
dansare/musikalartist.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Utredning tillsatt för att utreda
statens stöd till trossamfunden
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 30 juni 2016

Regeringen har i dag beslutat om att utreda statens stöd
till trossamfunden. Till utredare utses professorn i
statsvetenskap Ulf Bjereld. Utredaren ska bland annat
föreslå ett nytt regelverk för förtydligade krav på
demokratiska värderingar.
– Det är hög tid för en översyn så att vi framöver kan kombinera
religionsfriheten med samhällets krav på grundläggande demokratiska
värderingar om jämställdhet, demokrati och alla människors lika värde, säger
kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Utredningen ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium som är i
överensstämmelse med religionsfriheten och mål för stödet till
trossamfunden. I direktiven står det:

"Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets
grundläggande värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet
mellan könen och det demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med
allmänna medel."

Utredningen ska även analysera det nuvarande stödets effekter för de
trossamfund som i dag får stöd och för samhället i stort.

Utredaren tillförordnas den 15 augusti 2016 och uppdraget ska redovisas
senast den 15 mars 2018 (tidigare datum den 26 januari var felaktigt
angivet). Förslagen kan därefter remissbehandlas och beredas vidare av
regeringen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med överlämning av
den nationella strategin mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 28 juni 2016 Uppdaterad 28 juni 2016

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism överlämnar den nationella strategin mot
våldsbejakande extremism till kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke. Samordnaren
överlämnar också en sammanställning av det arbete
som har genomförts under de senaste två åren och de
lärdomar och erfarenheter som ligger till grund för
strategin Det är Daniel Norlander, tillförordnad
samordnare och huvudsekreterare, som överlämnar
strategin och sammanställningen.

Tid: 29 juni 2016 kl. 10.30 till kl. 11.30
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Bergmanveckan och nordiska
biskopsmötet på Gotland
Publicerad 23 juni 2016 Uppdaterad 23 juni 2016

Den 27-28 juni besöker kultur- och demokratiministern
Gotland för att besöka Bergmanveckan och delta i det
nordiska biskopsmötet. Ministern kommer också att
besöka Lärbro kyrka.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Måndag 27 juni
15.00 – 17.30 Invigning av Bergmanveckan 2016. Ministern invigningstalar
på ceremonin i Fårö kyrka.
Efter invigningen möter ministern Bergmancenters ledning,
verksamhetschefen Helen Beltrame-Linné och ordföranden Kerstin
Brunnberg.
Plats: Fårö kyrka, Fårö

Tisdag 28 juni
9.00 – 11.00 Besöker Lärbro kyrka, en medeltidskyrka som nu restaureras
med stöd av den kyrkoantikvariska ersättningen.
Adress: Korsbyvägen 35, Lärbro

12.00 – 15.00 Deltar i det nordiska biskopsmötet, som vart tredje år samlar
biskoperna i de lutherska folkkyrkorna i Danmark, Finland, Island, Norge
och Sverige. I år är Svenska kyrkan värd.
Ministern kommer att hålla ett anförande på mötet och sedan delta i ett
modererat samtal.
Möjlighet till intervju finns efter kl 15.
Adress: Strand Hotell, Strandgatan 34, Visby

https://www.regeringen.se/


 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med överlämning av
Kommissionen mot antiziganisms
slutbetänkande
Publicerad 17 juni 2016 Uppdaterad 17 juni 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke tar
emot slutbetänkandet från Kommissionen mot
antiziganism. På pressträffen kommer bland andra
kommissionens ordförande Thomas Hammarberg och
Soraya Post att delta.

Tid: 20 juni 2016 kl. 14.00 till kl. 15.00
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

Ministerrådet antar slutsatser om
lika möjligheter för hbti-personer
Publicerad 16 juni 2016 Uppdaterad 16 juni 2016

EU:s ministerråd för sysselsättning och socialpolitik har
i dag för första gången antagit rådsslutsatser om lika
möjligheter för hbti-personer i EU. Detta är en framgång
men Sverige hade velat se en högre ambitionsnivå och
förklarade detta i ett uttalande vid antagandet.
Uttalandet fick starkt stöd av flera medlemsstater.
– Återigen är det den svenska regeringen som tydligt står upp för att
mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid och överallt, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Slutsatserna inbjuder medlemsstaterna att vidta åtgärder för att bekämpa
diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet

Regeringen ser ett värde i att ministerrådet kunde komma överens om att
denna fråga bör finnas på EU:s dagordning. Ett antagande av rådsslutsatser
på detta område möjliggör för rådet och medlemsstaterna att framöver följa
upp de åtgärder som EU-kommissionen tidigare presenterat. Samtidigt hade
Sverige velat se ett betydligt starkare budskap i rådsslutsatserna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Ann Linde
besöker Vilnius och Baltic Pride
Publicerad 16 juni 2016 Uppdaterad 16 juni 2016

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke och
EU- och handelsministern Ann Linde besöker Vilnius
den 17-18 juni för att bland annat delta i Baltic Pride.
– I ljuset av de fruktansvärda massmorden i Orlando är det viktigare än
någonsin att visa stöd för hbtq-personers självklara rättigheter. Din rätt att
vara den du är måste alltid försvaras – i Stockholm, i Orlando och i Vilnius,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Efter det avskyvärda attentatet i Orlando är regeringens arbete mot
hatbrott både i Sverige och globalt är viktigare än någonsin. Vi arbetar
genom FN, EU och vårt bilaterala utvecklingssamarbete för att stärka
HBTQ-personers rättigheter globalt, och vi har startat ett stort nationellt
arbete mot våldsbejakande extremism, säger EU- och handelsminister Ann
Linde.

I samband med besöket i Vilnius kommer Alice Bah Kuhnke att träffa
Litauens vice kulturminister, Arnas Neverauskas. Hon kommer även att
träffa Litauens utrikesminister Linas Linkevičius, Algirdas Šešelgis, vice
social- och arbetsmarknadsminister, samt Agneta Lobačevskyte, ombudsman
för likabehandling. Dessutom kommer Alice Bah Kuhnke att träffa
representanter för civila samhället och lokala aktivister som arbetar för hbtq-
personers rättigheter. Hon kommer också att tala vid Baltic Prides konferens
om mänskliga rättigheter och delta i Prideparaden.

EU- och handelsministern kommer bland annat att träffa sin kollega vice
utrikesminister Raimundas Karoblis för ett samtal om handelspolitik och
aktuella EU-frågor. Hon har även ett möte med socialdemokratiska
parlamentsledamöter. Ann Linde kommer att delta i Prideparaden och hålla
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tal efteråt tillsammans med Alice Bah Kuhnke.

I samband med Baltic Pride har Sverige tillsammans med 22 andra länder
ställt sig bakom ett gemensamt uttalande (se länk).



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringens proposition om
filmpolitiken antagen av riksdagen
Publicerad 15 juni 2016 Uppdaterad 15 juni 2016

I dag har riksdagen antagit regeringens proposition om
filmpolitik. Riksdagen beslutade också om ett antal
tillkännagivanden. Regeringen kommer i sedvanlig
ordning att ta hand om dessa och därefter återkomma
till riksdagen.
– Det är en historisk dag för svensk film. Vi lämnar ett dåligt fungerande
filmavtal och lägger en stabil grund för den svenska filmens framtid. Med en
ny, trygg grund ser regeringen till att fler vågar investera i svensk film och att
hela filmbranschen får en möjlighet att vara med och påverka den svenska
filmens framtid, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Riksdagen fattade beslut om ett antal tillkännagivanden med anledning av
den föreslagna propositionen.

– Regeringen kommer självklart att återkomma till riksdagen med besked om
hur de olika tillkännagivandena ska omhändertas, precis som vi gör inom alla
politikområden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Vimmerby
och Astrid Lindgrens Näs
Publicerad 10 juni 2016 Uppdaterad 10 juni 2016

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Vimmerby den 11 juni. Ministern kommer bland
annat att tala vid invigningen av trädgårdarna på Astrid
Lindgrens Näs.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

12.00 – 13.30 Möte med representanter för fotbollsföreningen Vimmerby IF,
som har en verksamhet riktad till asylsökande och nyanlända ungdomar.
Adress: Maskingatan 5A

14.00 – 15.00 Ministern invigningstalar på Astrid Lindgrens trädgårdars
sommarutställning "Kabysser och Komfusenbo - rum för ensamhet och
fantasi". Efter invigningen följer rundvandring i trädgårdarna.
Adress: Prästgårdsgatan 24

15.15 – 15.45 Pressträff i Paviljongens filmsal.

Alla programpunkter är öppna för media. Kontakta Alexandra Folkeryd vid
intresse.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke talar vid
Östersunds nationaldagsfirande
Publicerad 03 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Östersund den 6 juni för att bland annat tala på
stadens nationaldagsfirande. Ministern kommer också
att delta i kommunens välkomstceremoni för nya
svenska medborgare.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

12.45 – 13.00 Ministern talar vid nationaldagsfirandet på Jamtlis stora scen.
Tid för snabba kommentarer till media direkt efter talet. För intervjuer
hänvisar vi till tiden nedan.

14.15 – 14.45 Talar vid Östersunds kommuns välkomstceremoni för nya
svenska medborgare.

14.45 – 15.10 Tid för möte med media på Restaurang Hof, Jamtli.

Ministern kommer under dagen att möta representanter för föreningen Hej
Främling, som arbetar med flyktingar och nyanlända. Ministern kommer
också att besöka Länsbiblioteket i Östersund, samt Frösö Park och
konsthallen Lat.63.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
och ärkebiskopen till
helgonförklaringen i Rom
Publicerad 03 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

Alice Bah Kuhnke kommer tillsammans med ärkebiskop
Antje Jackelén att besöka Rom med anledning av
helgonförklaringen av salig Elisabeth Hesselblad den 5
juni.
Alice Bah Kuhnke och Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan och
representant för Sveriges kristna råd, kommer bland annat att närvara vid
mässan för helgonförklaringen i Vatikanstaten, besöka Birgittasystrarnas
kloster samt lägga en blomsterkrans på salig Elisabeth Hesselblads grav. I
samband med klosterbesöket hålls en pressträff.

Tid och plats för pressträff:
12.45 – 13.30 Birgittasystrarnas kloster.
Adress: Piazza Farnese 96, Rom

SVT2 direktsänder ceremonin från klockan 10.30.

 

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Magnus Larsson ny
generaldirektör på Myndigheten
för tillgängliga medier
Publicerad 02 juni 2016 Uppdaterad 02 juni 2016

Regeringen har i dag utsett Magnus Larsson till ny
generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier.
Magnus Larsson tillträder den 1 september.
– En av regeringens viktigaste prioriteringar är att bygga ett Sverige som
håller ihop. För att lyckas behöver vi medborgare som klarar av att kritiskt
navigera i ett samhälle fyllt av information och budskap. Magnus Larsson
har en djup förståelse och erfarenhet av att utveckla den typen av arbete,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Myndigheten för tillgängliga medier har ett mycket viktigt uppdrag att
arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån
var och ens förutsättning, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Jag
är glad och stolt över att ha fått förtroendet att tillsammans med
myndighetens medarbetare fortsätta att utveckla detta betydelsefulla arbete,
säger Magnus Larsson.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Hillevi Engström utses till ny
nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 02 juni 2016 Uppdaterad 02 juni 2016

Regeringen utser Hillevi Engström till ny nationell
samordnare, samt förlänger och fördjupar den
nationella samordnarens uppdrag till den 12 januari
2018.
– Hillevi Engström är ytterst lämplig för uppdraget. Hon har erfarenhet från
samhällets alla nivåer där vi behöver göra insatser för att förhindra att
människor lockas av den våldsbejakande extremismens locktoner, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Arbetet mot våldsbejakande extremism är en av vår tids största
utmaningar. Det är därför både hedrande och utmanade att få rollen som
nationell samordnare för detta arbete i Sverige, säger Hillevi Engström

Hillevi Engströms erfarenhet av att leda verksamheter på högsta politiska
nivå, nationellt liksom lokalt, kommer att vara avgörande för att ha en av
Sveriges kanske viktigaste men också svåraste uppgifter. Ett framgångsrikt
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kräver att varje del av
samhället tar sitt ansvar och att det finns en fungerande samverkan mellan
relevanta myndigheter, kommuner och landsting.

Regeringen har också beslutat om ett nytt tilläggsdirektiv som ger den
nationella samordnaren mandat att fortsätta utveckla det förebyggande
arbetet. Den nationella samordnaren ska också utveckla expertnätverken
som har inrättats och omvandla relevant nationell och internationell
forskning om våldsbejakande extremism till konkreta insatser.

https://www.regeringen.se/


Den nationella samordnaren har sedan 2014 besökt mer än 240 kommuner
och ungefär en tredjedel av alla kommuner är i inledningen på att utveckla
sitt förebyggande arbete, t.ex. genom att ta fram egna lokala handlingsplaner.

Utredningen förlängs till och med den 12 januari 2018.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressträff med Alice Bah Kuhnke
om en ny nationell samordnare
mot våldsbejakande extremism
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Tid: 2 juni, kl 12-13 (insläpp från kl 11.30). Plats: Bella
Venezia, Rosenbad. Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke presenterar ny nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism på torsdag den 2 juni.
Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Statssekreterare Elisabeth
Backteman inviger
träbyggnadspaviljong i Venedig
Publicerad 27 maj 2016 Uppdaterad 27 maj 2016

I dag, fredag den 27 maj, befinner sig statssekreterare
Elisabeth Backteman i Venedig där den 15:e upplagan
av den internationella arkitekturbiennalen kommer äga
rum. Elisabeth Backteman ska inviga den svenska
utställningen ”The Forests of Venice, som särskilt lyfter
fram trä som byggnadsmaterial.
I ett växthus från 1895, mellan biennalens två huvudområden, kommer det
svenska bidraget "The Forests of Venice" ställas ut under Venedigs
arkitekturbiennal. Utställningen har fokus på träbyggnation och har initierats
av arkitektbyrån Kjellander + Sjöberg tillsammans med Folkhem stöttat av
Svenska Institutet.

Statssekreterare Elisabeth Backteman kommer på fredag att inviga
utställningen med att hålla ett anförande om bland annat svensk
träbyggnadstradition, dess klimatfördelar och hur Sverige nu är i fronten av
nya tekniska innovationer.

Svenska arkitektbyråer som ställer ut är: Arkitekter utan gränser Sverige,
Arrhov Frick, DinellJohansson, Horn.Uggla, In Praise of Shadows, Carmen
Izquierdo och Urbio.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke kommer i dag, torsdag, att
inviga biennalens nordiska paviljong och deltar även vid pressvisningen av
"The Forests of Venice".

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fem kommuner beviljas bidrag för
romsk inkludering
Publicerad 26 maj 2016 Uppdaterad 26 maj 2016

Borås, Gävle, Haninge, Stockholm och Uppsala beviljas
en halv miljon kronor var för att medverka i en
utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på
kommunal nivå under två år.
Bidraget ska användas till att bygga upp en struktur i den kommunala
förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom de sex områden som
pekas ut i regeringens strategi för romsk inkludering (skr. 2011/12:56):
utbildning, arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst, bostad och civilsamhällets
organisering.

Romsk delaktighet och inflytande ska säkerställas i utvecklingsarbetet.
Kommunerna ska också säkerställa en långsiktighet i arbetet, bland annat
genom att integrera utvecklingsarbetet i kommunens ordinarie strukturer och
verksamheter.

De fem kommuner som valts ut för bidraget bedöms ha mest utvecklings-
och förändringspotential utifrån de angivna kriterierna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke inviger den
nordiska paviljongen vid
arkitekturbiennalen i Venedig
Publicerad 26 maj 2016 Uppdaterad 26 maj 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Venedig den 26 maj för att inviga den nordiska
paviljongen vid årets upplaga av arkitekturbiennalen i
Venedig. Utställningen i den nordiska paviljongen
koordineras i år av Statens centrum för arkitektur och
design.
Tid och plats
14.00 – 14.25 Ingivning av utställningen i den nordiska paviljongen med tal
av Alice Bah Kuhnke och utställningen curator David Basulto.
Plats: Nordiska paviljongen, Giardini della biennale, Venedig

17.00 Ministern deltar i pressvisningen av den svenska trähuspaviljongen
The Forest of Venice. Pressvisningen arrangeras av arkitektkontoret
Kjellander+Sjöberg.
Den svenska trähuspaviljongen kommer att ingivas av statssekreterare
Elisabeth Backteman den 27 maj.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till internationell
konferens om museer och
migration i Malmö
Publicerad 24 maj 2016 Uppdaterad 24 maj 2016

Kultur- och demokratiministern besöker Malmö för att
delta i den internationella konferensen ”Museums in
Times of Migration and Mobility”. Konferensen är
initierad av Malmö stad och Malmö Högskola med syftet
att lägga en vetenskaplig grund till ett nationellt
demokrati- och migrationsmuseum i staden.
Tid och plats

9.00 – 10.00 Ministern deltar vid välkomstanföranden och frågestund på
konferensen.
Plats: Malmö Högskola
Adress: Nordenskiöldsgatan 10, Malmö

 

Regeringen har i budgeten för 2015 beviljat Malmö stad bidrag för att göra
en förstudie kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och
migrationsmuseum.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Socialtjänsten får kunskapsstöd i
arbetet mot våldsbejakande
extremism
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

Socialstyrelsen släpper i dag en rapport som ska
fungera som ett kunskapsstöd för socialtjänstens arbete
med barn och unga vuxna som riskerar att involveras i
eller som redan är involverade i våldsbejakande
extremism. Rapporten har tagits fram på uppdrag av
regeringen.
– För att kunna sätta in rätt insatser behöver vi ha rätt kunskaper. Nu
tydliggörs socialtjänstens ansvar och kunskapsstödet är ett av flera verktyg
för att förhindra att unga människor radikaliseras in i våldsbejakande
extremistiska rörelser, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Socialstyrelsens kunskapsstöd tydliggör socialtjänstens ansvar för att skydda,
stödja och hjälpa barn och unga och deras anhöriga i syfte att förebygga
våldsbejakande extremism. Vikten av att integrera arbetet i socialtjänstens
ordinarie strukturer och samverkansformer betonas.

I uppdraget ingick också att göra en kartläggning för att undersöka
socialtjänstens erfarenheter av ärenden som rör våldsbejakande extremism.
Av de 218 kommuner som svarade på enkäten hade 39 verksamheter stött på
problem med våldsbejakande extremism, framförallt våldsbejakande
islamistisk extremism.

En överväldigande majoritet av kommunernas socialtjänster saknade rutiner
för att ge stöd till barn och unga eller unga vuxna som vill lämna
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våldsbejakande extremistiska grupper. Socialstyrelsens kunskapsstöd
kommer därför att fylla ett stort behov.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Mikael
Damberg träffar medieaktörer
imorgon
Publicerad 19 maj 2016 Uppdaterad 19 maj 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
näringsminister Mikael Damberg träffar medieaktörer
och publicister för att diskutera det öppna internet och
nätneutralitet. Mötet sker imorgon fredag, den 20 maj.
Bland de inbjudna återfinns chefredaktörer, publicister och företagsledare
inom mediesektorn från hela Sverige.

Statsråden kommer att vara tillgängliga för mediekommentarer efter mötet,
cirka klockan 16.30.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Mona Sahlin lämnar sitt uppdrag
som nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Mona Sahlin har i dag bett om att få avsluta sitt uppdrag
som nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism med omedelbar verkan. Regeringskansliet
har beviljat hennes önskan.
- Jag respekterar Mona Sahlins beslut att lämna sitt uppdrag. Hon har utfört
ett mycket värdefullt arbete i sin roll som nationell samordnare mot
våldsbejakande extremism, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Mona Sahlins uppdrag löper ut den 15 juni 2016. Just nu bereds frågan om
hur det förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ska organiseras
framöver och även frågan om en ny nationell samordnare.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Lars Strannegård ny ledamot i
Filminstitutets styrelse
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Regeringen har i dag utsett professor Lars Strannegård,
rektor för Handelshögskolan i Stockholm, till ledamot i
Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrelse.
Förordnandet gäller till och med 31 december 2018.

Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm samt professor
i företagsekonomi. 2012– 2014 var han prorektor vid skolan. Han har bland
annat varit gästforskare vid Stanford University och professor vid Uppsala
universitet. Strannegård är bland annat ordförande i Beckmans
Designhögskolas styrelse, vice ordförande i Statens Kulturråds styrelse,
jurymedlem för Augustpriset kategori fackbok, ledamot av SNS
vetenskapliga råd och SNS förtroenderåd samt ledamot av styrelsen för
Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

Lars Strannegårds uppdrag för Statens Kulturråd löper ut den 31 december
2016.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Boverket ska motverka
diskriminering av romer på
bostadsmarknaden
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Regeringen har i dag gett Boverket i uppdrag att under
2016-2018 öka kunskapen om romers situation och
motverka diskriminering av romer på
bostadsmarknaden. Uppdraget ingår i regeringens
strategi för romsk inkludering.
– Situationen för romer på bostadsmarknaden är central eftersom den
påverkar möjligheten till inkludering inom andra områden. Uppdraget till
Boverket är ett viktigt steg framåt för att skapa en bostadsmarknad utan
diskriminering, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Boverket ska skapa ett nätverk tillsammans med romska representanter,
fastighetsägare och hyresvärdar. Nätverket ska ta fram ett
vägledningsmaterial riktat till hyresvärdar och fastighetsägare. Boverket ska
även stötta nätverket med att utifrån materialet genomföra kunskapshöjande
insatser.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län,
romska representanter och efter samråd med
Diskrimineringsombudsmannen.

Bakgrund

Antiziganismen på den svenska bostadsmarknaden har en lång och etablerad
historia, och romer har en särskilt utsatt position. Anmälningar till
Diskrimineringsombudsmannen visar att särskilt romers möjlighet att få
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tillgång till en bostad ofta är begränsade. Romska företrädare och sakkunniga
har pekat på ett behov av ökade kontakter mellan fastighetsägare,
hyresvärdar och romska organisationer för att förbättra situationen för romer
på bostadsmarknaden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar 130 miljoner kr
på kultur i särskilda
bostadsområden
Publicerad 04 maj 2016 Uppdaterad 04 maj 2016

Regeringen har i dag beslutat om villkoren för den
satsning på kulturverksamhet i bostadsområden med
lågt valdeltagande eller andra socioekonomiska
utmaningar som tidigare presenterats. Satsningen har
fått namnet Äga rum och kommer att pågå under
perioden 2016-2018. Den ska utgå från de boendes
behov, engagemang och delaktighet.
– En förutsättning för delaktighet och egenmakt är möjligheten till
inflytande, även över konsten och kulturen i sitt eget bostadsområde. Det är
därför satsningen kallas det som den ska åstadkomma, att äga sitt rum, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Statens kulturråd kommer att fördela stödet. Förutom Statens kulturråds
stödgivning omfattar satsningen även konstnärliga gestaltningsprojekt som
Statens konstråd ansvarar för.

Statsbidrag får lämnas till en juridisk person (ej statlig eller kommunal aktör)
för projekt i ny eller befintlig kulturverksamhet. Projektet ska bedrivas i ett
bostadsområde med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar
och baseras på engagemang och delaktighet hos de som bor i området där
kulturverksamheten ska genomföras.

Projektet ska också ske i samarbete mellan flera aktörer, varav minst en är
en organisation inom det civila samhället med lokal förankring i det område
där projektet ska genomföras.
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Sammantaget ska bidraget främja mångfald, tillgänglighet och jämställdhet
inom kulturverksamheterna samt främja erfarenhetsutbyte och
kunskapsspridning.

Satsningen Äga rum omfattar totalt 130 miljoner kronor. Den som har
beviljats statsbidrag ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen använts.

Förordningen träder ikraft den 1 juni 2016.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
nordiskt ministerrådsmöte i
Helsingfors
Publicerad 29 april 2016 Uppdaterad 29 april 2016

Måndagen den 2 maj deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke i möte med de
nordiska kulturministrarna i Helsingfors. Även Unescos
generaldirektör Irina Bokova deltar i ett panelsamtal
under dagen vid ett Unesco-seminarium.
Bland annat kommer de nordiska kulturministrarna att hålla en
temadiskussion kring kulturens bidrag till integration i ljuset av
flyktingsituationen som berör alla de nordiska länderna.

Efter mötet kommer kulturministrarna att delta i seminariet "Re-shaping
Cultural Policies", vars titel kommer från den globala rapport som Sverige
har finansierat om implementeringen av Unescos mångfaldskonvention.
Tillsammans med Unescos generaldirektör Irina Bokova kommer
kulturministrarna att delta i ett panelsamtal på temat "New challenges in
cultural policies".
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av
Klarspråkskristallen och
Minoritetsspråkspriset
Publicerad 29 april 2016 Uppdaterad 29 april 2016

Stockholm, 28 april 2016. Det talade ordet gäller.

Klarspråkspriset 2016

Kära vänner!

"Språk som möts" har ju varit temat idag. När jag hör det tänker jag på både
språk som kommunikationsmedel och språk som en del av den kulturella
identiteten. När språk möts, möts också människor. Språket är en viktig del i
vad det är att vara människa. Det som förenar oss, men också det som kan
bygga murar mellan oss när vi inte förstår varandra. Med det senaste årets
flyktingströmmar blir kommunikationen och förståelsen mellan människor
viktigare än någonsin. Språk möts, kulturer möts, och vi får också fler
möjligheter att lära av varandra.

Regeringen vill ha ett Sverige som håller ihop. Ett inkluderande samhälle och
en levande demokrati. En viktig förutsättning för att öka deltagandet i
demokratin är att människor förstår och kan ta till sig information i det
offentliga. För den som inte förstår kan inte heller göra sig förstådd. Den som
inte känner sig tilltalad kommer heller inte känna sig inkluderad och kan
välja att ta avstånd. Om vi inte förstår varandra uppstår splittring och
utanförskap. Det är därför det är så viktigt med ett enkelt och begripligt
språk i det offentliga. Jag har sagt det förr och jag säger det igen – Klarspråk
är en nyckel till delaktighet i demokratin!
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Årets klarspråkskristall har temat "klarspråk i e-tjänster". Nu när det
offentliga förnyar sina rutiner med allt fler e-tjänster är också tid att byta ut
språket i gamla krångliga blanketter. Årets pristagare av Klarspråkskristallen
är ett gott exempel på hur detta kan genomföras.

Det är dags för mig att presentera pristagaren av Klarspråkskristallen 2016
och läsa upp juryns motivering. Juryns motivering lyder:

"Årets pristagare av Klarspråkskristallen har, i samverkan med andra
kommuner och med enkla metoder, utvecklat e-tjänsten 'Skolskjuts' i öppen
källkod. Alla som deltagit i utvecklingsarbetet har fått klarspråksutbildning,
även systemutvecklarna. E-tjänsten har användarna i fokus, använder ett
klart språk och ger tydliga instruktioner. Arbetet är en inspiration för andra
kommuners arbete med e-tjänster." Pristagaren av Klarspråkskristallen 2016
är... Sundsvalls kommun!

Minoritetsspråkspriset 2016

Språk är ofta intimt sammankopplat med kulturell identitet. Sverige är ett
land med många språk och kulturella identiteter, ibland inom samma individ
till och med. Språket är en del av kulturarvet. Kulturarvet är ett gemensamt
arv. Det är inte statiskt. Det formas ständigt av människor tillsammans.
Sverige ska vara ett land där många berättelser ryms och där olika röster
hörs. Det är utgångspunkten i regeringens kulturarvs-politik. I höst planerar
vi att lägga fram en proposition i kulturarvsfrågor till riksdagen.

Inte minst de nationella minoriteternas språk och kultur är viktiga i detta. De
nationella minoriteterna har funnits så länge som Sverige har funnits. Deras
kultur och språk ska bevaras, främjas och utvecklas. Sverige har skyldigheter
enligt internationella konventioner som den europeiska språkstadgan, och
minoritetslagstiftningen förstärker de nationella minoriteternas rättigheter.
Efter drygt sex år med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är
det dags att ta nästa steg. För att ytterligare säkra de nationella
minoriteternas rättigheter avser regeringen att initiera en översyn av
lagstiftningen och åtgärderna på området.

De nationella minoritetsspråken måste få möjligheter att revitaliseras om vi
ska bevara den mångfald av röster som vi nu har i vårt land. Institutet för
språk och folkminnen och somliga lärosäten hör till dem som arbetar för att
skapa förutsättningar för detta. Men utan enskilda individers och
organisationers engagemang skulle ingen revitalisering vara möjlig. Jiddisch
var ett språk på utdöende men nu upplever både språket och den kultur som



är förknippad med det, en renässans. Årets pristagare av
minoritetsspråkspriset är en person som har gjort mycket för att denna
renässans skulle bli möjlig.

Det är dags för mig att presentera årets pristagare av Minoritetsspråkspriset
och läsa upp juryns motivering.

Juryns motivering lyder: "Årets pristagare av Minoritetsspråkspriset har
genom ett målmedvetet och oavbrutet engagemang synliggjort
minoritetsspråket jiddisch. Hennes oförtrutna arbete var i högsta grad
instrumentellt då jiddisch blev ett av de erkända nationella
minoritetsspråken.

Hon har initierat Sveriges jiddischförbund och inspirerat de jiddischtalande
att revitalisera och utveckla språkfärdigheten och jiddischkulturen, vilket nu
också lett till modersmålsundervisning i jiddisch i svenska skolor. Hon har
med sitt engagemang, som spänner över två decennier, skapat en plattform
för ett minoritetsspråk som gav ett utslocknande intryck på ytan, men som
visade sig brinna och skapa glöd hos dem som ägde kulturarvet och språket."

Pristagaren av Minoritetsspråkspriset 2016 är... Susanne Sznajderman-Rytz!



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förstärker ArkDes roll
som nationellt arkitekturmuseum
Publicerad 27 april 2016 Uppdaterad 28 april 2016

Regeringen vill stärka ArkDes nyckelroll för
arkitekturpolitiken.
– Nu har vi tagit det avgörande beslutet att förstärka och utveckla ArkDes
som en egen myndighet. ArkDes ska vara den nationella kulturarvsinstitution
som den svenska arkitekturen förtjänar. Under Kerstin Brunnbergs ledning
har ArkDes fyllts med ny kraft och jag ser en stor potential i att fortsätta
utveckla verksamheten, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Regeringen kommer mot denna bakgrund att snarast påbörja arbetet med att
rekrytera en ny chef till ArkDes som kan ta vid i myndighetens positiva
utveckling och centrala roll i arbetet för att främja arkitektur, form och
design.

ArkDes kommer även framöver att ha som sina huvuduppgifter att vara
nationellt arkitekturmuseum respektive att bedriva en främjande,
samverkande och debatterande verksamhet.

För att finna den rätta balansen mellan verksamheterna kan justeringar av
ArkDes uppdrag och gränsdragningen gentemot andra myndigheters
ansvarsområden komma att behöva göras inom ramen för det pågående
arbetet med översynen av politiken för arkitektur, form och design. I dessa
delar avser regeringen att återkomma under mandatperioden.

Bakgrund

Förordnandet för Kerstin Brunnberg som chef för ArkDes löper ut den 30
juni 2016. Under våren har betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)
remitterats och nu pågår beredning av förslagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på ett Sverige
som håller ihop
Publicerad 13 april 2016 Uppdaterad 13 april 2016

I vårbudgeten för 2016 satsar regeringen 44 miljoner
kronor på att värna det öppna samhället och demokratin
och på att motverka polarisering, rasism och
våldsbejakande extremism. Detta föreslås i regeringens
vårbudget för 2016 efter överenskommelse med
Vänsterpartiet.
– Vi behöver investera i ett Sverige som håller ihop. I regeringens
samhällsbygge prioriterar vi därför satsningar på kultur i hela landet och
arbete mot polariseringen i samhället. Det civila samhället och biblioteken
har en nyckelroll i ambitionen att skapa mötesplatser, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Några av de förslag som presenteras i vårbudgeten är:

Ökat stöd till arbetet mot våldsbejakande extremism

Utvecklingen av våldsbejakande extremism och terrorism är allvarlig, och
människor känner en oro för terroristattentat och extremistiskt våld.
Regeringen satsar därför ytterligare 18 miljoner kronor under 2016 på
arbetet mot våldsbejakande extremism. Åtta miljoner kronor går till insatser
som görs av kommuner tillsammans med det civila samhället. Tio miljoner
kronor går till det förebyggande arbetet i skolorna, enligt den s.k.
Kungälvsmodellen. Fokus för detta arbete är framför allt unga människor
som befinner sig i eller i närheten av våldsbejakande extremistiska miljöer.

Stärkta bibliotek värnar det öppna samhället
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Folkbiblioteken föreslås tillföras 10,5 miljoner kronor. Syftet är att stärka
bibliotekens roll som viktiga mötesplatser där människor med olika bakgrund
och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur.
Biblioteken har på olika sätt anpassat sin verksamhet för att bättre kunna
stötta människor på flykt och de som nyligen kommit till Sverige. En halv
miljon kronor ska avsättas bl.a. för inköp av litteratur.

Insatser mot hat och hot

Polariseringen riskerar att ge ett hårdare samtalsklimat. När människor tystas
eller tystnar på grund av hot och hat är det ett hot mot demokratin. Det finns
ett stort behov av att värna det demokratiska samtalet, så att alla kan delta
utan oro eller rädsla. Regeringen planerar därför en handlingsplan för att
förebygga hot mot det demokratiska samtalet. Förarbetet med
kunskapsinhämtning om hot och hat tillförs 3 miljoner kronor under 2016.

Mer stöd till det civila samhällets arbete mot rasism
och liknande former av fientlighet

Det civila samhällets organisationer är centrala aktörer i att skapa
förutsättningar för ett Sverige som håller ihop. I skuggan av det senaste årets
utveckling, med bland annat anlagda bränder på asylboenden och rasistiska
mord, ser regeringen behovet av en kraftsamling under 2016 med sju
miljoner kronor. Medlen ska användas för det civila samhällets arbete mot
rasism och liknande former av fientlighet och för särskilda satsningar för att
stärka det offentligas beredskap att hantera kriser med rasistiska förtecken.

Forum för levande historia ska nå ut till fler

Forum för levande historia tillförs 3,5 miljoner kronor under 2016. Syftet är
att ge bättre förutsättningar för myndigheten att nå ut till många platser i
Sverige och till människor i olika samhällsgrupper. Genom regionala projekt
kan Forum för levande historia nå ut till fler och på så sätt mer kraftfullt
främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Fler ska kunna ta del av samhällsinformation på
egna villkor

De människor som nyligen kommit till Sverige har ett stort behov av att
snabbt kunna ta till sig litteratur och samhällsinformation. Myndigheten för



tillgängliga medier får i uppdrag att utveckla arbetet med att göra lättläst
litteratur och samhällsinformation tillgänglig för lässvaga grupper som inte
har svenska som modersmål. Regeringen föreslår i propositionen
Vårändringsbudget för 2016 att myndighetens anslag ökas med 500 000
kronor för uppdraget.

Satsning på ett nytt svensk-judiskt museum

Stiftelsen Judiska museet i Stockholm föreslås få 1,5 miljoner kronor i bidrag
2016 för etableringen av ett nytt svensk-judiskt museum. Det nya museet
kommer att fokusera på den svensk-judiska historien och lyfta frågor om
integrationens villkor. För att främja dialog och möjligheter till lärande anser
regeringen att staten bör bidra med medel för denna satsning.

Förslagen föreslås i regeringens vårbudget för 2016 efter överenskommelse
med Vänsterpartiet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar regeringens
vårbudget i Visby
Publicerad 12 april 2016 Uppdaterad 12 april 2016

Onsdagen den 13 april presenterar kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke regeringens
vårbudget på Baltic Art Center i Visby. Ministern
kommer under dagen också att besöka lokala
civilsamhällesorganisationer och kulturcenter.
Tid och plats
Onsdag 13 april, kl 13.40 (insläpp från 13.10)
Plats: Baltic Art Center
Adress: Skeppsbron 24, Visby.

Vid pressträffen redovisas även lokala siffror över hur mycket pengar som
kommer till regionen från regeringens kommande statsbidrag på 10 miljarder
kronor för 2017.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.

Alice Bah Kuhnkes program för besöket i Visby (med reservation för
ändringar):

8.45 – 10.45 Träffpunkt Gråbo och Röda korset.
Adress: Gråbo Torg 15.

11.15 – 12.15 Östersjöns författar- och översättarcentrum.
Adress: Uddens gränd 3.

https://www.regeringen.se/


12.40 – 13.40 Baltic Art Center.
Adress: Skeppsbron 24

13.40 – 14.40 Pressträff: ministern presenterar regeringens vårbudget på
Baltic Art Center.

14.40 – 15.45 Visby internationella tonsättarcentrum.
Adress: Skeppsbron 18.

 



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Utrikesdepartementet

FN-kommitté antar
rekommendationer om Sveriges
arbete med mänskliga rättigheter
Publicerad 30 mars 2016 Uppdaterad 30 mars 2016

Den 9-10 mars granskade FN:s kommitté för mänskliga
rättigheter i Genève Sveriges arbete med de mänskliga
rättigheterna för sjunde gången. Idag lämnar kommittén
sina förslag på förbättringar.
– Regeringen välkomnar kommitténs granskning av Sverige. Den utgör en
viktig del i vårt arbete för att säkerställa full respekt för våra åtaganden om
mänskliga rättigheter, säger Per Olsson Fridh, statssekreterare.

Kommittén ger Sverige rekommendationer på ett flertal områden, däribland
diskriminering, rasism, samers rättigheter, poliser som använt våld i tjänsten,
terrorismbekämpning, signalspaning, frågor om asylrätt och EU-medborgares
rättigheter.

Kommittén välkomnar bland annat regeringens ambition att för riksdagen
föreslå inrättandet av en nationell institution för mänskliga rättigheter, den
feministiska utrikespolitiken och regeringens hbt-strategi.

Regeringen har ett ansvar för att Sverige uppfyller sina åtaganden genom att
följa och främja de mänskliga rättigheterna. En viktig del av arbetet är när
Sverige rapporterar till internationella organ som övervakar hur staterna
följer konventionerna och de synpunkter och rekommendationer som Sverige
tar emot från dessa organ.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Mediehusen och Regeringen i
samtal om IT-säkerhet
Publicerad 23 mars 2016 Uppdaterad 23 mars 2016

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke och inrikesminister
Anders Ygeman träffade i dag företrädare för
mediehusen. Mötet hölls med anledning av helgens IT-
attacker.
– Regeringen och mediehusen är överens om att ett utvecklat IT-
säkerhetsarbete är centralt för att skydda medborgarnas tillgång till det fria
ordet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

– Jag fick med mig många viktiga bidrag till arbetet med den nya
mediepolitiken. Vi behöver fokusera på mer än de ekonomiska
förutsättningarna för att medierna ska kunna verka fritt och oberoende. Det
samlade intrycket från dagens möte är att medieföretagen besitter en hög
medvetenhet och lång erfarenhet av att bedriva sitt viktiga arbete trots
försök från kriminella att hindra dem, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

– Liknande attacker som i helgen kommer att hända igen, det måste
mediebolagen och samhället rusta sig för, säger inrikesminister Anders
Ygeman.

Bland annat diskuterades behovet av bättre information när IT-attacker sker.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att arbeta
med detta. Kallade till träffen var både chefredaktörer och representanter
samt säkerhets- och IT-ansvariga.

Följande fanns representerade vid mötet:

Schibsted Sverige
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Svenska dagbladet
Aftonbladet
Metro
Dagensindustri
TV4-gruppen
Expressen
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB
Bonnier News (DN, DI, Expressen)
Sveriges Radio
Mittmedia
Stampen Media
Tidningsutgivarna
Sydsvenskan/Helsingborgs dagblad
MSB
Uppsala Nya tidning
TT
Nyhetsbolaget
PTS



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
kulturskolekonferens i Luleå
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

Alice Bah Kuhnke besöker Luleå den 16 mars för att
delta i Kulturskolerådets rikskonferens. Ministern
kommer också att möta representanter för det lokala
civilsamhället i Norrbotten.
Tid och plats
10.15 – 10.45 Konferensens öppnande. Ministern invigningstalar.
Plats: Kulturens hus
Adress: Skeppsbrogatan 17, Luleå

11.00 – 11.30 Presskonferens i pressrummet. Arrangeras av
Kulturskolerådet.
Plats: Kulturens hus

13.00 – 15.00 Möte med representanter för lokala
civilsamhällesorganisationer för samtal om deras roll i flyktingsituationen
och integrationen av nyanlända.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Filmpropositionen överlämnad till
riksdagen
Publicerad 15 mars 2016 Uppdaterad 15 mars 2016

I dag överlämnades regeringens proposition Mer film till
fler - en sammanhållen filmpolitik (Prop. 2015/16:132)
till riksdagen. Därmed blir propositionen offentlig och
tillgänglig för nedladdning.
I propositionen föreslår regeringen nya mål för den nationella filmpolitiken
och nya former för samverkan med filmbranschen. Staten tar ett
helhetsansvar för den nationella filmpolitiken från och med den 1 januari
2017. Förändringen innebär att filmpolitiken blir en fullt ut integrerad del av
kulturpolitiken.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar den nya
filmpropositionen
Publicerad 10 mars 2016 Uppdaterad 10 mars 2016

I dag presenterar kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke den nya filmpropositionen Mer film till fler –
en sammanhållen filmpolitik (Prop. 2015/16:132).
Tid och plats
Torsdag 10 mars, kl 12.30 (insläpp från kl 12.00)
Plats: Studio 24
Adress: Sibyllegatan 24, Stockholm

Vi bjuder på lunchwrap och dricka.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker London
Publicerad 07 mars 2016 Uppdaterad 07 mars 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker London den 8-9 mars. Besöket kommer att
fokusera på jämställdheten inom den kreativa sektorn,
samt på kulturarvsfrågor.
Delar ur Alice Bah Kuhnke program (med reservation för ändringar):

Tisdag 8 mars

Besök på organisationen Counterpoints Arts som arbetar med flyktingar och
migranter genom kultur. Ministern kommer att ha möte med Áine O'Brien,
en av organisationens grundare, samt delar av dess styrelse.

Möte med John Whittingdale, Storbritanniens minister för kultur, media och
idrott.

Middag på svenska ambassadörens residens på temat "What Glass Ceiling?
Progress and Challenges for Women in the Creative Sector"

Onsdag 9 mars

Möte med Duncan Wilson, chef för Historic England, en myndighet med
ansvar för kulturarvsfrågor.

Deltar vid Women in the Creative Industries Day 2016 på Southbank Centre.
Detta är del av Women of the World Festival som behandlar kvinnors
rättigheter och jämställdhetsfrågor.

Möte med Sharon Ament, chef för Museum of London. Efter mötet deltar
ministern i rundabordssamtal om kulturarvets roll i ett föränderligt samhälle.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kerstin Brunnberg får i uppdrag att
stödja och främja systemet med
fristadskonstnärer
Publicerad 24 februari 2016 Uppdaterad 24 februari 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har
beslutat att ge Kerstin Brunnberg i uppdrag att biträda
Regeringskansliet i arbetet med att stödja och främja
fristadssystemet.
– Kerstin Brunnberg har erfarenhet av att jobba praktiskt med både
yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Hon har bred kunskap och ett starkt
engagemang för att systemet med fristadskonstnärer ska bli starkare, bättre
och nå fler, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Runt om i världen lever konstnärer farligt för att de utövar sin konst.
Sverige och konsten som sådan berikas om vi har möjlighet att ge några av
dessa konstnärer möjlighet att under en tid kunna arbeta utan att hotas av
fängelse, förföljelse eller för den delen slippa censurera sig själva. Därför
känns det oerhört meningsfullt att på olika sätt verka för att fler kommuner
och regioner tar emot en fristadskonstnär, säger Kerstin Brunnberg.

Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Statens kulturråd, Sveriges
kommuner och landsting och andra berörda aktörer.

I uppdraget ingår bl.a. att uppmärksamma betydelsen av det fria ordet och
rätten till konstnärlig frihet och att lyfta fram och synliggöra nuvarande
fristadskommuner och fristadskonstnärers verksamhet.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkande från
Utredningen för ett stärkt
civilsamhälle överlämnas till Alice
Bah Kuhnke
Publicerad 23 februari 2016 Uppdaterad 23 februari 2016

Den särskilde utredaren Dan Ericsson överlämnar
betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU
2016:13, till kultur- och demokratiministern på torsdag
den 25 februari.
Tid och plats
Torsdag 25 februari, kl 13.00 (insläpp från kl 12.30)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic eller i formuläret nedan. Ta med
presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Helena Dyrssen utsedd att leda
regeringens rundabordssamtal
med upphovsrättsaktörer
Publicerad 23 februari 2016 Uppdaterad 23 februari 2016

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har i
dag utsett Helena Dyrssen till att vara ordförande för en
arbetsgrupp inom ramen för de rundabordssamtal som
inletts med aktörer inom hela den upphovsrättsliga
näringskedjan. Gruppen ska föreslå åtgärder som
motverkar upphovsrättsintrång i kommersiell skala och
stärker förutsättningarna för de kulturella och kreativa
näringarna.
- Till särskilt viktiga uppdrag behöver vi särskilt kompetenta personer. I
Helena Dyrssen har vi hittat en person med bred erfarenhet från både
politiken och näringslivet. Nu finns det väldigt goda förutsättningar för att vi
ska kunna få förslag på konkreta åtgärder för att ge upphovsrättspersoner
och andra rättighetshavare bättre möjligheter att få ersättning för sitt
professionella arbete, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

- Det är nu angeläget om att vi kan enas om åtgärder som kan skydda
rättighetsinnehavarna samtidigt som vi också förstärker möjligheterna för att
deras verk ska kunna vara enkelt tillgängliga för många, säger Helena
Dyrssen.

Uppdraget innebär att vara ordförande för en särskild arbetsgrupp inom
ramen för de pågående rundabordssamtalen om åtgärder för att försvåra för
dem som tjänar pengar på att illegalt sprida film, musik, dataspel eller böcker
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och främja lagliga alternativ.

Arbetsgruppen ska ta fram förslag på målsättning för arbetet, samt därefter
arbeta fram konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla målsättningen.
Förslagen ska läggas fram för rundabordskretsen för beslut.

Helena Dyrssen är i dag överdirektör på Skatteverket. Hon har tidigare varit
statssekreterare i statsrådsberedningen, informationschef på bland annat Tv4
samt tillförordnad partisekreterare för Folkpartiet Liberalerna.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Medieutredningen får förlängt till
den 31 oktober
Publicerad 18 februari 2016 Uppdaterad 18 februari 2016

Regeringen har i dag beslutat att förlänga
Medieutredningens utredningstid med sex månader, till
och med den 31 oktober. Förlängningen beslutas på
utredningens egen begäran.
Utredningen om en mediepolitik för framtiden har bland annat i uppdrag att
utreda utformningen av nya mediepolitiska verktyg när presstödet i dess
nuvarande form upphör.

Europeiska kommissionen har nu godkänt en svensk begäran om förlängning
av det nuvarande presstödssystemet, med vissa förbättringar, till och med
2019. Förlängningen av presstödet möjliggör att Medieutredningen kan ges
längre utredningstid.

Medieutredningen kan nu få bättre förutsättningar att ta fram ett mer
genomarbetat beredningsunderlag för nya mediepolitiska verktyg.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Skatteverket blir värdmyndighet
för Valmyndigheten
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Den 1 april 2016 blir Skatteverket värdmyndighet för
Valmyndigheten. Detta innebär en förstärkning av
Valmyndigheten, som kommer att kunna ta del av
Skatteverkets administrativa resurser och kompetens.
Samtidigt behåller Valmyndigheten sitt oberoende i
beslutsfattandet som central valmyndighet.
- Nu säkerställer regeringen något av det mest grundläggande i en demokrati,
att det går att hålla rättssäkra val som väljarna kan lita på. Framför allt är det
viktigt att underlätta arbetet med ett nytt valdatasystem inför framtida val.
Samtidigt är det viktigt att Valmyndigheten fortsätter att vara en självständig
myndighet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Valmyndigheten kvarstår som nämndmyndighet men utan eget
arbetsgivaransvar. Myndigheten behåller sitt oberoende i beslutsfattandet
som central valmyndighet.

Beslutet om ändring i förordningen (2007:977) med instruktion för
Valmyndigheten syftar till att fastställa uppgifts- och ansvarsfördelningen
som ett led i genomförandet av att Skatteverket blir värdmyndighet för
Valmyndigheten.

Förändringen med Skatteverket som värdmyndighet innebär att
verksamheten vid Valmyndighetens nuvarande kansli flyttas till
Skatteverket. Personalen som arbetar där anställs av värdmyndigheten, men
de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska göras av den centrala
valmyndigheten kommer inte att överföras till Skatteverket.
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Med Skatteverket som värdmyndighet ges ökad driftssäkerhet samt skapas
effektivitets- och kvalitetsvinster genom att förvaltningen av valdatasystemet
och utvecklingen av ett nytt system kan samordnas med det i övrigt
omfattande IT-arbetet som utförs på Skatteverket.

Valmyndigheten ges också tillgång till värdmyndighetens resurser och
kompetens inom t.ex. kommunikation, juridik och upphandlingsfrågor samt
övriga stabsresurser. Sårbarheten minskar därmed väsentligt.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stärkt arbete för främjande av lika
rättigheter och möjligheter föreslås
Publicerad 12 februari 2016 Uppdaterad 12 februari 2016

Regeringen har i dag lämnat en lagrådsremiss om ett
övergripande ramverk för aktiva åtgärder mot
diskriminering.
- Med det här förslaget gör vi det tydligare och enklare för arbetsgivarna att
bedriva ett effektivt förebyggande arbete mot diskriminering. Att använda
allas kompetenser i arbetslivet är att investera i företag och i Sverige, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett av förslagen är att lönekartläggning nu ska genomföras årligen, istället för
var tredje år.

- Vi vet att ojämställda löner är en kostnad för samhället, inte minst för alla
de kvinnor som betalar priset i form av lägre lön för lika arbete. Vi vet också
att årliga lönekartläggningar är ett effektivt sätt att skapa rutiner för att
kunna minska lönediskrimineringen, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

I övrigt innebär förslagen bland annat att:

Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.
Arbetet ska göras enligt ett övergripande ramverk – undersöka risker för
diskriminering, analysera orsaker, vidta åtgärder och följa upp arbetet.
Utformningen av de konkreta åtgärderna lämnas till arbetsgivaren
respektive utbildningsanordnaren.
Det införs ett krav på arbetsgivare och utbildningsanordnare att ha
riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier.

Inom arbetslivet gäller i dag att handlingsplan för jämställda löner och

https://www.regeringen.se/


jämställdhetsplan ska upprättas av arbetsgivare med minst 25 anställda vart
tredje år. Detta ersätts med ett krav på en årlig dokumentation av arbetet
med aktiva åtgärder enligt följande:

En arbetsgivare med minst 25 anställda ska varje år skriftligen
dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder,
en arbetsgivare med 10–24 anställda ska varje år skriftligen
dokumentera arbetet med lönekartläggning.

Bakgrund
Regeringen beslutade 2012 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå
hur krav på aktiva åtgärder ska utformas och göras tydliga för att bli ett
effektivare medel i arbetet med att förebygga diskriminering och uppnå lika
rättigheter och möjligheter. Utredningen fick också i uppdrag att föreslå hur
riksdagens tillkännagivande (bet. 2012/13:AU10, rskr. 2012/13:260) om
lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner kan genomföras.
Utredningens betänkande Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering
(SOU 2014:41) överlämnades i juni 2014. Förslaget remitterades hösten
2014.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till kulturpolitisk
konferens i Gävle
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Imorgon, tisdagen den 9 februari, besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Gävle för att delta i
KLYS heldagskonferens "Prata om villkoren!"
Tid och plats
10.00 – 13.00 Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnds
(KLYS) konferens om konstnärspolitiken.
Gävle konserthus
Adress: Kungsbäcksvägen 22, Gävle

Ministern kommer att finnas tillgänglig för intervjuer på förmiddagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Laponia och Jokkmokks marknad
Publicerad 04 februari 2016 Uppdaterad 04 februari 2016

Kultur- och demokratiministern besöker världsarvet
Laponia och Jokkmokks marknad den 5-6 februari.
Ministern kommer bland annat att delta i firandet av
samernas nationaldag och träffa representanter för
Sametinget.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Fredag 5 februari

Möte med representanter för Laponias styrelse, samt visning av Naturum
Laponia.

Lördag 6 februari

9.25 – 10.10 Tid för medieintervjuer i Ájtte museum.
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk.

Möte med Sametingets styrelse och kansli- och avdelningschefer på
Sametingets lokaler i Jokkmokk.

Besöker utställningen Dáida ja duodji i Ájabyggnaden.

Besöker Jokkmokks marknad och deltar i det samiska nationaldagsfirandet.
12.30 – 13.00 Ministern talar vid firandet på Snöscenen.

Deltar i presentation av nomadskoleprojektet och tar emot boken "När jag
var åtta år lämnade jag mitt hem och har ännu inte kommit tillbaka – Minnen
från samernas skoltid".
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen söker nya
utvecklingskommuner för romsk
inkludering
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

Som en del av det fortsatta arbetet med att genomföra
strategin för romsk inkludering skickar
Kulturdepartementet i dag ut en utlysning till alla
kommuner i Sverige om bidrag för att utveckla
kommunala modeller för romsk inkludering.
- Kommunerna är självklara nycklar till romsk inkludering. När vi nu
investerar ytterligare medel så är det ett vinnande koncept att satsa på att
fler kommuner ska kunna bygga vidare på de erfarenheter och goda utfall av
satsningar som gjorts, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Insatserna inom ramen för strategin har under 2012–2015 koncentrerats till
fem pilotkommuner som efter ansökan fått årligt bidrag av regeringen för att
intensifiera de lokala insatserna för romsk inkludering. Nu ges fem nya
kommuner möjligheter att göra detsamma. Pilotkommunernas erfarenheter är
en viktig utgångspunkt för de nya så kallade utvecklingskommunerna för
romsk inkludering.

Från de inkomna ansökningarna ska fem kommuner beviljas bidrag under två
år för att bygga upp en struktur inom kommunen för att förbättra romers
inkludering inom de områden som utpekas i strategin, bland annat utbildning,
arbetsmarknad, hälsa, socialtjänst. Därefter kommer det att finnas en
möjlighet till förlängning av bidraget, som längst två år.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturminister Alice Bah Kuhnke
inviger Göteborg International Film
Festival
Publicerad 28 januari 2016 Uppdaterad 28 januari 2016

Fredagen den 29 januari kommer kulturminister Alice
Bah Kuhnke att inviga Göteborg International Film
Festival. Invigningen tar plats på biograf Draken.

Tid och plats

Fredag 29 januari
Klockan 17.30 
Biograf Draken
Adress: Olof Palmes plats 1, Göteborg

Information Göteborg International Film Festival

Den årliga Göteborg International Film Festival är en av Nordens största
filmfestivaler. 2015 visades 500 filmer från 89 länder och besökarantalet var
över 30 000 personer. På filmfestivalen hålls även seminarier och festivalens
pris Dragon Awards delas ut.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
deltar i minnesdagen för
Förintelsens offer
Publicerad 26 januari 2016 Uppdaterad 26 januari 2016

Onsdagen den 27 januari är den internationella
minnesdagen för Förintelsens offer. Kultur- och
demokratiministern Alice Bah Kuhnke kommer under
dagen att delta i ett antal högtidlighållanden av
minnesdagen.
Kultur- och demokratiministerns program:

12.30 – 13.15
Talar vid riksdagens högtidlighållande av minnesdagen för Förintelsens offer.
Talare är också riksdagens talman och Hédi Fried.
Arrangör: Sveriges riksdag

14.00 – 15.30
Deltar vid stipendieutdelning av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av
Förintelsen. Stipendiet delas ut av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.
Arrangör: Micael Bindefelds Stiftelse

17.00 – 17.30
Deltar vid minnesceremoni för Förintelsens offer vid Raoul Wallenbergs
torg.
Arrangör: Forum för levande historia

17.45 – 18.30
Talar vid Judiska församlingens minnesceremoni i Stora synagogan i
Stockholm.
Arrangör: Judiska församlingen Stockholm
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18.40 – 20.00
Talar vid É Romani Glindas minnesstund i St Jacobs kyrka.
Arrangör: É Romani Glinda

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stödjer
Drottningholms slottsteaters 250-
årsjubileum
Publicerad 21 januari 2016 Uppdaterad 21 januari 2016

Regeringen har i dag beslutat att ge Stiftelsen
Drottningholms slottsteater 400 000 kronor i bidrag,
som ska användas i samband med teaterns jubileumsår
2016. Sedan 1991 är teatern klassad som ett av
Unescos världsarv.
Drottningholms Slottsteater uppfördes 1766 och firar 250 år i år. Teatern
anordnar föreställningar, konserter, visningsarrangemang och liknande
evenemang.

Regeringen vill uppmärksamma den framstående scenkonstinstitution och
det unika kulturarv som Drottningholms Slottsteater är genom att bevilja 400
000 kronor i bidrag till teatern för verksamhet kopplad till teaterns
jubileumsår.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Sydafrika och Lesotho
Publicerad 20 januari 2016 Uppdaterad 20 januari 2016

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Sydafrika och Lesotho den 21-26 januari.
Under besöket kommer ministern bland annat att möta
ministrar ur Sydafrikas och Lesothos regeringar, träffa
ALMA-prisvinnarna PRAESA, sydafrikanska filmskapare
samt representanter för olika delar av det civila
samhället.
Delar av Alice Bah Kuhnkes program (med reservation för ändringar):

Maseru, Lesotho

Möten med ministrar ur Lesothos regering.

Kapstaden, Sydafrika

Deltar i seminarium med PRAESA, 2015 års mottagare av Litteraturpriset till
Astrid Lindgrens minne. Ministern kommer också att besöka en av
PRAESA:s läsverksamheter i Kapstaden.

Möte med sydafrikanska filmskapare.

Möte med hbtq-aktivisten Funeka Soldaat och organisationen Free Gender.

Johannesburg, Sydafrika

Bilateralt möte med Sydafrikas kulturminister Nkosinathi Emmanuel
Mthethwa.
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Deltar i mottagning och panelsamtal på temat "A country for all those who
live in it: culture, heritage and history as drivers for social cohesion" på den
svenska ambassadörens residens.

Besöker Market Theatre, som har samarbetat med Stockholms stadsteater,
samt besök på det civila samhällets organisationer som arbetar med
demokrati och rättssäkerhet.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sverige värd för nordiskt
nätverksmöte om förebyggande
arbete mot våldsbejakande
extremism
Publicerad 20 januari 2016 Uppdaterad 20 januari 2016

Onsdag 20 januari står kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke värd för ett nätverksmöte inom ramen
för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism med representanter för fem nordiska länder.
Mötet kommer bland annat att anta riktlinjer inom
områden där samarbetet ska fördjupas.
Fokus för nätverksmötet ligger på det förebyggande arbetet mot polarisering,
radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremistiska grupper, samt
motverkan av våldsbejakande budskap på nätet.

I arbetsdokumentet för vidare samarbete ligger fokus på åtta
samarbetsområden, bland annat kartläggning av våldsbejakande extremism
på nätet, forskning om utländska stridande, medie- och
informationskunnighet, strategiskt samarbete med sociala medier och det
civila samhället och stödsystem som förebygger radikalisering och
rekrytering.

Kultur- och demokratiministern finns tillgänglig för frågor under dagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkandet Låt
fler forma framtiden! överlämnas
till Alice Bah Kuhnke
Publicerad 15 januari 2016 Uppdaterad 15 januari 2016

Den särskilde utredaren Olle Wästberg överlämnar
betänkandet Låt fler forma framtiden!, SOU 2016:5, till
kultur- och demokratiministern på måndag den 18
januari.
Tid och plats
Måndag 18 januari kl 13.00 (insläpp från kl 12.30)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.

Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
verksamheter för asylsökande och
nyanlända i Borlänge
Publicerad 14 januari 2016 Uppdaterad 14 januari 2016

Fredagen den 15 januari kommer kultur- och
demokratiministern till Borlänge för att besöka
kommunen samt organisationer i det civila samhället
som arbetar med asylsökande och verksamheter för
nyanländas etablering.
Ministern kommer bland annat att besöka Borlänges kunskapshus och
Borlänge Bandy, där det finns tid för intervjuer.

Program (med reservation för ändringar)

Besök på ett evakueringsboende och möte med Frivilliga resursgruppen som
bistår boendet kring säkerheten.

Möte med Borlänge kommuns representanter om förberedelserna inför
Borlänge kunskapshus, en pilotsatsning på initiativ av nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Möte med Borlänge Bandy om demokrati- och integrationsprojektet
"Borlänge – möjligheternas stad", som främst riktar sig till barn och
ungdomar i skolåldern som inte hittat till föreningslivet.

13.10-13.30 Möjlighet för media att träffa ministern.
Adress: Teknikdalen, Forskargatan 3.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
verksamheter för flyktingar och
nyanlända i Göteborg
Publicerad 18 december 2015 Uppdaterad 18 december 2015

Måndagen den 21 december reser kultur- och
demokratiministern till Göteborg för att besöka det civila
samhällets verksamheter som arbetar med
flyktingmottagande och nyanländas etablering. Resan
till Göteborg är del av ministerns besök runt om i
Sverige.
Tid och plats

10.00-10.20 Göteborgs räddningsmission
Möjlighet för media att träffa ministern efter besöket på Göteborgs
räddningsmissions asylboende för ensamkommande ungdomar. Fokus under
besöket är organisationens erfarenheter av så kallat Idéburet offentligt
partnerskap (IOP), som är en samarbetsform som vuxit fram mellan det
offentliga och den idéburna sektorn.

12.00-12.30 Caritas Angered
Ministern besöker Caritas frivilligcentral i Hjällbo där cirka 300 asylsökande
deltar i olika aktiviteter, särskilt språkgrupper. Under besöket serveras också
ett julbord som ministern kommer att vara med på.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Helena Stålnert ny ordförande i
Förvaltningsstiftelsen för public
service-bolagen
Publicerad 17 december 2015 Uppdaterad 17 december 2015

Regeringen har i dag utsett Helena Stålnert till ny
ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio
AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB för perioden den 1 januari 2016 till
den 31 december 2019.
– Helena Stålnerts samlade erfarenheter och bakgrund, däribland som
nyhetsjournalist och ledare inom både public service och det privata
näringslivet, utgör grund för den kompetens jag ser att uppgiften kräver. Den
främsta är att värna public service oberoende, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Helena Stålnert är kommunikationsrådgivare och vd för Stålnert
Kommunikation AB. Hon har tidigare varit verksam som journalist i många
år och varit chef för Aktuellt-redaktionen vid Sveriges Television. Under
2005 till 2013 var hon kommunikationsdirektör först i Saab AB och därefter
i SSAB.

Regeringen har idag även utsett sex ledamöter i Förvaltningsstiftelsens
styrelse, för perioden den 1 januari 2016 till den 31 december 2023. De
förordnade är

Riksdagsledamoten Gunilla Carlsson, nominerad av S
Docenten Peter Luthersson, nominerad av M
Leg. Psykologe Birgit Hansson, nominerad av V
Kulturskribenten Karin Perers, nominerad av C
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Riksdagsledamoten Emanuel Öz, nominerad av S
Europaparlamentarikern Lars Adaktusson, nominerad av KD

Av dessa är Birgit Hansson och Karin Perers omförordnade medan övriga är
nya ledamöter.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Socialdepartementet

Regeringen bjuder in till
dialogmöte om barns digitala
utsatthet med fokus på sociala
medier
Publicerad 14 december 2015 Uppdaterad 14 december 2015

Idag genomför barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke ett dialogmöte om flickor och pojkars utsatthet
för sexuella övergrepp och kränkningar på internet, med
tyngdpunkt på sociala medier. Vid mötet deltar berörda
myndigheter, frivilligorganisationer inom
barnrättsområdet och privata näringslivet.
- Sociala medier är en viktig arena för barn och unga för att umgås, lära
känna nya människor men också för att utforska sin identitet. Men det har
också blivit en viktigare kontaktväg för förövare av kränkningar och sexuella
övergrepp. För att minska barn och ungas utsatthet på internet krävs att alla
berörda aktörer blir medvetna om detta vilket dialogen idag syftar till, säger
barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringen har för avsikt att kalla till ytterligare en dialog om barns utsatthet
på nätet under 2016 för att följa upp hur arbetet fortskrider.

Deltagare vid dialogmötet

Statens medieråd

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
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Barnombudsmannen

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Polismyndigheten, IT Brottscentrum

Stiftelsen Allmänna barnhuset

Bris

ECPAT

Rädda Barnen

UNICEF Sverige

World Childhood Foundation

Facebook

Surfa lugnt

TeliaSonera AB

Com hem

Bredbandsbolaget

NetClean



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Civila samhället och
trossamfunden stärks med 105
miljoner för arbetet med
människor på flykt
Publicerad 11 december 2015 Uppdaterad 11 december 2015

Regeringen har idag beslutat om att fördela 105
miljoner kronor till det civila samhällets organisationer i
arbetet med flyktingsituationen. Dessa engångsmedel
ska stärka organisationernas pågående arbete, med
både mottagande och etablering. Sammanlagt kommer
regeringen att fördela 200 miljoner kronor till civila
samhällets organisationer, studieförbunden och
idrottsrörelsen.
– Det civila samhället har en nyckelroll i arbetet med mottagande och
etablering av människor på flykt. Nu ger vi bättre förutsättningar för att man
på ett hållbart sätt ska kunna kanalisera människors engagemang, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Beslutet är en del av den uppgörelse om migrations- och etableringspolitiken
som slutits mellan de båda regeringspartierna, Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna.

105 miljoner kronor tilldelas organisationer och trossamfund, 75 miljoner
kronor till folkbildningens organisationer och 20 miljoner kronor går till
idrottsorganisationer. De nationella organisationerna ansvarar själva för
fördelning av medlen till lokala och regionala verksamheter runt om i landet.
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Medlen ska utbetalas innan årsskiftet av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF) och Nämnden för statligt stöd till trossamfund
(SST).

Samtliga av dessa medel ska betalas ut innan årsskiftet och får användas
under 2016. Villkoret för resurstillskottet är att de ska användas till att stärka
organisationernas kapacitet i insatser för asylsökande och arbetet med
etablering av nyanlända. Resurserna ska användas för att omhänderta
frivilligt engagemang, skapa uthållighet i engagemanget samt främja
samverkan och samordning mellan organisationer.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Betänkande om utvidgat skydd för
transpersoner överlämnat till Alice
Bah Kuhnke
Publicerad 07 december 2015 Uppdaterad 08 december 2015

I betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för
transpersoner m.m. (SOU 2015:103) som i dag
överlämnas till kultur- och demokratiministern föreslås
att det straffrättsliga skyddet för transpersoner ska
stärkas. Dessutom föreslås att det kritiserade begreppet
”könsöverskridande identitet och uttryck” och ordet ”ras”
ska slopas i lagstiftningen.
– Transpersoner behöver skyddas av straffbestämmelserna om hets mot
folkgrupp och olaga diskriminering. Transfobiska förolämpningar måste
kunna åtalas av åklagare. Det ska också tydligare framgå att transfobiska
motiv är försvårande när straff bestäms. Dessutom bör lagstiftningen inte
peka ut transpersoner som "avvikare", säger den särskilde utredaren Erica
Hemtke.

Utredningen har haft i uppdrag se över om det straffrättsliga skyddet för
transpersoner behöver stärkas liksom om den kritiserade
diskrimineringsgrunden "könsöverskridande identitet och uttryck" bör ändras
i lagstiftningen.

Utredningen anser att diskrimineringsgrunden "könsöverskridande" identitet
eller uttryck bör ersättas av grunden "könsidentitet eller könsuttryck".

Utredningen har också haft i uppdrag att överväga om inte orden "ras" och
"rasmässig" kan tas bort från lagstiftningen. Enligt utredningen är det bästa
att i de straffrättsliga bestämmelserna ersätta ordet ras med uttrycket
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"föreställning om ras".

– Historiskt har ordet ras använts om människor i en biologisk mening i
svensk lag. Det är dags att lagstiftaren tar avstånd från ett sådant synsätt och
tydligt markerar att det saknas någon vetenskaplig grund för att dela in
människor i olika raser. Samtidigt får problemet med rasism inte osynliggöras
och skyddet för de som utsätts får inte urvattnas. Utredningen föreslår därför
att straffbestämmelserna i stället tydligt ska sätta fokus på problemet,
nämligen gärningsmännens rasistiska föreställningar som motiv för att kränka
människor, säger Erica Hemtke.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkandet Ett
utvidgat straffrättsligt skydd för
transpersoner m.m. överlämnas till
Alice Bah Kuhnke
Publicerad 07 december 2015 Uppdaterad 07 december 2015

Den särskilde utredaren Erica Hemtke överlämnar
betänkandet Ett utvidgat straffrättsligt skydd för
transpersoner m.m. till kultur- och demokratiministern
på tisdag den 8 december.
Tid och plats
Tisdag 8 december kl 9.00 (insläpp från kl 8.30)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.
Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ökat stöd till barnfilm på nationella
minoritetsspråk
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har fått i uppdrag av
regeringen att språkanpassa barnfilm till de nationella
minoritetsspråken. Filminstitutet får också i uppdrag att
verka för bred spridning av dessa filmer.
– Film är ett av de mest kraftfulla sätten att bevara och sprida de nationella
minoriteternas språk. Därför är det också särskilt viktigt att satsa på barnfilm
och barnprogram eftersom vi vet att relationen till språket börjar där, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Filminstitutet tilldelas 814 000 kronor för att genomföra uppdraget, som
syftar till att öka de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla och
återta minoritetsspråken. Film för barn och barnprogram har en viktig roll i
detta.

Uppdraget avser främst film riktad till barn mellan fyra och åtta år.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya direktiv till utredning för bättre
skydd mot diskriminering
Publicerad 03 december 2015 Uppdaterad 03 december 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge
tilläggsdirektiv till Utredningen om att bättre möjligheter
för att motverka diskriminering.
- En av regeringens viktigaste verktyg för att motverka diskriminering i vårt
samhälle är lagstiftning. Nu får utredningen i uppdrag att se över ett nytt
system för tillsyn och främjande av likabehandling. Den offentliga
verksamheten ska vara ett föredöme på det här området och därför får de
också i uppdrag att titta på ändringar för skydd mot diskriminering där, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tilläggsdirektiven innebär att utredarens uppdrag förlängs till den 16
december 2016. Utredaren ska nu även analysera och ta ställning till:

om en annan ordning än den nuvarande för tillsyn över och främjande av
likabehandling kan bidra till att säkerställa ett effektivt arbete mot
diskriminering, i det ingår att säkerställa effektiva sanktioner mot
diskriminering.
behovet av ändring av den s.k. bevisbörderegeln i skollagen,
behovet av ändring av regleringen om skydd mot diskriminering i
offentlig verksamhet, och,
om, och i så fall hur, diskrimineringslagens regler på det
skollagsreglerade området bör flyttas till skollagen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
verksamheter för flyktingar och
nyanlända i Malmö
Publicerad 01 december 2015 Uppdaterad 01 december 2015

Onsdag den 2 december kommer kultur- och
demokratiministern till Malmö för att besöka det civila
samhällets verksamheter som arbetar med
flyktingmottagande och nyanländas etablering. Resan
till Malmö är del av ministerns besök på
flyktingverksamheter runt om i Sverige.
Under dagen kommer Alice Bah Kuhnke att besöka Kontrapunkts
flyktingverksamhet, muslimska församlingens evakueringsboende, Rädda
barnens mobila verksamhet samt Migrationsverkets vänthall för nyanlända.

Ministern besöker också Individuell Människohjälps ljusmanifestation ”Hela
Sverige lyser”. Då finns möjlighet för media att möta ministern.

Tid och plats
14.50 – 15.40 Individuell Människohjälps ljusmanifestationen ”Hela Sverige
lyser”.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i
ministerrådsmöte
Publicerad 24 november 2015 Uppdaterad 24 november 2015

I dag, den 24 november deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid EU:s
ministerrådsmöte för utbildning, ungdom, kultur och
idrott i Bryssel. Flyktingsituationen och förstörelsen av
kulturarv präglar mötets agenda.
Under mötet kommer ministrarna bland annat att diskutera en samlad insats
mot förstörelse av och olaglig handel med kulturarv i konfliktområden.
Bakgrunden är bland annat kriget i Syrien där ovärderligt kulturarv medvetet
skadats, förstörts eller illegalt exporterats. 

Rådet kommer att anta slutsatser om kulturens roll i EU:s
utvecklingssamarbete.

Rådsslutsatser som uppmärksammar kulturens roll i integrationsarbetet
kommer också att antas. Det är med anledning av flyktingsituationen som
medlemsstaterna under 2016 ska utbyta erfarenheter och goda exempel på
interkulturell dialog med fokus på nyanländas integration i de europeiska
samhällena genom konst och kultur.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delar ut Lilla
Augustpriset i dag
Publicerad 23 november 2015 Uppdaterad 23 november 2015

I dag kommer kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke att dela ut Lilla Augustpriset vid Augustgalan.
Lilla Augustpriset instiftades 1994 av Svenska Förläggareföreningen för att
öka unga människors intresse för läsning och uppmuntra till eget skrivande.
Tävlingen är öppen för alla mellan 16 och 20 år.

Tid och plats
17.30 – 18.45 Augustgalan pågår.
Plats: Stockholms Konserthus
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Näringsdepartementet

Regeringen ökar tillgängligheten
av taltidningar
Publicerad 05 november 2015 Uppdaterad 05 november 2015

I dag beslutade regeringen att ge Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att samordna och
effektivisera distributionen av läns- och
kommuntaltidningar, genom att inkludera dem i den
existerande digitala taltidningsmodellen. Syftet är att
öka tillgängligheten till nyhets- och samhällsinformation
för personer med funktionsnedsättning som medför
svårigheter att läsa en tryckt text.
- Genom att tänka Digitalt först skapar vi nya möjligheter. Jag är väldigt glad
och stolt över att vi nu med digitaliseringens hjälp kan förenkla och skapa
bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar, säger it-minister
Mehmet Kaplan.

Det finns i Sverige cirka 50 läns- och kommunaltaltidningar som idag
distribueras via post på CD-skiva. Regeringen ger MTM i uppdrag att
samordna och effektivisera denna distribution genom att en gemensam
internetbaserad distributionskanal etableras. Genom den ökade
tillgängligheten ska personer med funktionsnedsättning få större möjlighet att
kunna ta del av dagstidningar och läns- och kommunaltidningar på ett mer
användarvänligt och kostnadseffektivt sätt än i dag.

- För att kunna vara aktiv i vår demokrati krävs det också att man har fått en
chans att tillgängliggöra sig information om det som händer i samhället.
Därför är det viktigt att vi nu genomför en satsning som ska kunna göra att
läns- och kommuntaltidningar kan nå ännu fler, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
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Regeringen beviljar MTM 1,6 miljoner kronor för att kunna genomföra
uppdraget som ska redovisas senast den 31 december 2016.

Uppdraget har som mål att den nya samordnade verksamheten ska vara
etablerad på minst 20 av de läns- och kommuntaltidningar som finns i
Sverige. Senast i december 2018 ska samtliga läns- och kommuntaltidningar
distribuera sitt innehåll via den nya distributionskanalen.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
nordiskt ministerrådsmöte i
Reykjavik
Publicerad 27 oktober 2015 Uppdaterad 27 oktober 2015

Onsdagen den 28 oktober deltar Alice Bah Kuhnke i
nordiskt ministerrådsmöte i Reykjavik, Island. I
samband med mötet delas också Nordiska rådets priser
ut.
Under mötet kommer de nordiska kulturministrarna att diskutera en
uppföljning av Nordic Cool 2013 i Washington DC, med förslag på koncept
och destinationsstad för en ny nordisk kultursatsning i utlandet år 2017.
Ministrarna kommer också att diskutera framtida satsningar och inriktning
för det nordiska kultursamarbetet för åren framöver

Ministern deltar även vid Nordiska rådets prisgala, där priser delas ut i de
fem kategorierna Litteratur, Barn- och ungdomslitteratur, Film, Musik samt
Natur och Miljö.
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Pressmeddelande från Försvarsdepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet

Statsminister Stefan Löfven deltar
vid Nordiska rådet i Reykjavik 27-
28 oktober
Publicerad 20 oktober 2015 Uppdaterad 20 oktober 2015

Statsminister Stefan Löfven åker till Reykjavik 27-28
oktober för att delta vid Nordiska rådets årliga session.
På agendan står möten med de nordiska
statsministrarna samt möten med Nordiska rådets
presidium och de tre självstyrande områdena Grönland,
Färöarna och Åland. Under mötena står bland annat
migration, klimat, miljö och Syrien på dagordningarna.
Statsministern deltar på utdelningen av Nordiska rådets priser på tisdagen
den 27 oktober.

Statsminister Löfven kommer också i Reykjavik att delta vid ett nordiskt-
baltiskt statsministermöte med fokus på säkerhetspolitiskt samarbete i
närområdet.

I anslutning till Nordiska rådets session möts också de nordisk-baltiska
regeringscheferna tillsammans med premiärministern från Storbritannien
inom ramen för Northern Future Forum.

Utöver statsministern deltar även följande ministrar från regeringen: minister
för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete Kristina Persson,
försvarsminister Peter Hultqvist, klimat- och miljöminister Åsa Romson,
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt biståndsminister
Isabella Lövin. För deras program kontakta respektive pressekreterare.
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Pressträffar

Onsdag 28 oktober

11.15-11.45 Presskonferens med de nordiska statsministrarna. Plats: Harpa -
Kaldalón
14.00-14.30 Presskonferens med de nordiska och baltiska statsministrarna.
Plats: Harpa - Kaldalón

Ackreditering senast den 23 oktober: Sida för ackreditering på Nordiska
rådets webbplats



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Museiutredningen överlämnad till
Alice Bah Kuhnke
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

I den museiutredning som i dag överlämnas till kultur-
och demokratiministern föreslås en ny inriktning för den
statliga museipolitiken. Utredningen föreslår bland
annat en särskild museilag, en ny museimyndighet och
ett nytt statsbidrag till museiverksamhet i hela landet.
– Utredningen har visat att ett problem med den hittillsvarande
museipolitiken är att den ofta utgått från att organisatoriskt inriktade
åtgärder ska rå på olika problem, till exempel med ökade kostnader. Denna
inriktning har också kombinerats med en detaljstyrning som inte alltid tagit
hänsyn till hur dessa kunskapsinstitutioner fungerar eller de olikheter som
finns i sektorn. Museerna har i alltför hög grad blivit styrda i enskildheter
och ofta med utgångspunkt i rådande tidsanda, säger den särskilde utredaren
Clas-Uno Frykholm.

Utredningen föreslår att museernas grundläggande uppdrag istället ska
uttryckas i en museilag. I lagen ska det slås fast att museernas fria förmedling
av kunskap och upplevelser inte får inskränkas samt att museerna har ett
eget ansvar för att förmedla ett reflekterande förhållningssätt till historien. I
lagen föreslås också bestämmelser om sådant som samlingsförvaltning och
samverkan i museisektorn.

För att främja museiverksamhet av hög kvalitet i hela landet är utredningens
förslag även att en ny museimyndighet ska ersätta myndigheten
Riksutställningar. Den nya myndigheten ska ha i uppdrag att stödja
museiutveckling på främst lokal och regional nivå genom ett nytt statsbidrag
på 28 miljoner kronor. I syfte att främja kvalitetsutveckling vid de statliga
museerna ska myndigheten också ansvara för ett system för kollegial
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granskning, så kallad peer review.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke och Per Olsson
Fridh besöker New York och
Washington DC
Publicerad 16 oktober 2015 Uppdaterad 16 oktober 2015

Den 19 – 23 oktober besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke och
statssekreterare Per Olsson Fridh New York och
Washington DC. De kommer bland annat besöka
representanter för det amerikanska kulturlivet, träffa
USA:s särskilde sändebud för hbtq-personers
mänskliga rättigheter Randy Berry och Richard Stengel,
statssekreterare för offentlig diplomati.
Delar av Alice Bah Kuhnkes planerade program i USA (med reservation för
ändringar).

Måndagen den 19 oktober
Möten med Lower Manhattan Cultural Council och Institute of International
Education (IIE). IIE arbetar bland annat med skapa fristäder för konstnärer
från hela världen.

Tisdagen den 20 oktober
Frukostmöte med författaren Teju Cole.

Möte med New York City Department of Cultural Affairs.

Lunchmöte med FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson. 

Deltar i podcast med Natalia Brzezinski.

https://www.regeringen.se/


Onsdagen den 21 oktober
Förmiddagsmöten på FN:s högkvarter 

Anförande vid visningen av Apflickorna. Visningen sker tillsammans med
filmens regissör Lisa Aschan.

Torsdagen den 22 oktober
Besöker Baltimore Office of Promotion & The Arts.

Möte med Richard Stengel, Under Secretary for Public Diplomacy and
Public Affairs vid det amerikanska utrikesdepartementet.

Möter ambassadpersonalen på svenska ambassaden i USA.

Möte med ambassadör Björn Lyrvall.

Fredagen den 23 oktober
Möte med USA:s särskilde sändebud för hbtq-personers mänskliga
rättigheter Randy Berry.

Möte med National Museum of African American History and Culture.

Pressträff för svenska korrespondenter.
14.00 på svenska ambassaden.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Axel Hambergs forskarhyddor
förklaras som statligt
byggnadsminne
Publicerad 15 oktober 2015 Uppdaterad 15 oktober 2015

Axel Hambergs forskarhyddor i Sareks nationalpark i
Norrbotten förklaras som statligt byggnadsminne av
regeringen. Forskningsstationerna är unika i sitt slag
och var en förutsättning för att året runt kunna utforska
och kartlägga Sarek.
Professor Axel Hambergs forskarhyddor från början av 1900-talet är viktiga
ur både vetenskapshistorisk och kulturhistorisk synvinkel. Hyddorna är
betydelsefulla som en del i dagens kunskap om världsarvet Laponia och
internationell klimatforskning. Den observationsutrustning som användes vid
de olika mätstationerna finns kvar i stor utsträckning.

Regeringens beslut grundar sig i Riksantikvarieämbetets förslag.
Byggnadsminnesförklaringen omfattar fyra anläggningar med byggnader och
tillhörande fast mätutrustning.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Museiutredningens
betänkande överlämnas till Alice
Bah Kuhnke
Publicerad 15 oktober 2015 Uppdaterad 15 oktober 2015

Den särskilde utredaren Clas-Uno Frykholm överlämnar
museiutredningens betänkande till kultur- och
demokratiministern på fredag den 16 oktober.
Tid och plats
Fredag 16 oktober kl 11.45 (insläpp från kl 11.15)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringens webbplats.

Pressträffen är endast öppen för journalister. Anmälan sker till Boris Vasic.

Ta med presslegitimation.
Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Betänkandet Gestaltad livsmiljö
överlämnat till Alice Bah Kuhnke
Publicerad 14 oktober 2015 Uppdaterad 14 oktober 2015

Den särskilde utredaren Christer Larsson överlämnade i
dag betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design till kultur- och
demokratiministern. Betänkandet är resultatet av
utredningens uppdrag att göra en översyn av den
nuvarande politiken från 1998.
– Arkitektur, form och design formar vår livsmiljö och är kraftfulla verktyg
för att överbrygga sociala, ekonomiska och fysiska klyftor. Med en
myndighet och en rad andra utvecklingsförslag inom till exempel utbildning,
forskning, upphandling och export, ser jag framför mig att området kan
utvecklas och utövarna stöttas fullt ut. I ett aktivt och långsiktigt samarbete
med övriga aktörer, politik, byggsektor, näringsliv och medborgare kan
arkitektur, form och design bidra till en inkluderande, jämlik och
demokratiskt präglad gestaltad livsmiljö, säger Christer Larsson.

Viktiga förslag till insatser är nya resurser till utveckling och export, stöd till
kommunala arkitektur-, form- och designprogram, breddad rekrytering till
utbildningarna, metodstöd för nya upphandlingsformer och
forskningsutlysning i hållbart samhällsbyggande.

Utredningen föreslår också nya funktioner inom området, bland annat att en
riksarkitekt tillsätts inom Statens fastighetsverk med särskilt ansvar för att
utveckla samverkan kring arkitektonisk kvalitet i statligt byggande och
fastighetsförvaltning. Utredningen föreslår även att en designfunktion
inrättas för att ge stöd i och öka användningen av designmetodik i offentliga
verksamheter.

https://www.regeringen.se/


En ny myndighet föreslås, Myndigheten för gestaltad livsmiljö. Denna skulle
kunna sprida kunskap och resultat, stötta kommuner, landsting och samverka
med regionala och lokala aktörer inom arkitektur, form och design.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Betänkandet
Gestaltad livsmiljö överlämnas till
Alice Bah Kuhnke
Publicerad 13 oktober 2015 Uppdaterad 13 oktober 2015

Den särskilde utredaren Christer Larsson överlämnar
betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design till kultur- och
demokratiministern på onsdag den 14 oktober.
Tid och plats
Onsdag 14 oktober kl 10.00 (insläpp från kl 9.30)
Plats: Pressrummet, Rosenbad. Inpassering genom Kopparporten.

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se.
Anmälan sker till Boris Vasic. Ta med presslegitimation.

Varmt välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Malmö för
konferens och dialog om afrofobi
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Malmö fredag den 9 oktober. Ministern ska
delta i konferensen Slavhandelns arv – röster från
dagens afrosvenskar. Därefter följer en dialog om
afrofobi. Deltagandet är en del av satsningen Samling
mot rasism.
Tid och plats
Fredag 9 oktober
9.00 – 12.00 Konferensen Slavhandelns arv – röster från dagens
afrosvenskar. Arrangeras av Afrosvenskarnas forum för rättvisa, Malmö
stad, Malmö högskola och Arbetarnas bildningsförbund. Under konferensen
kommer man bland annat att tala om Sveriges koloniala historia och rätten
till politiskt deltagande.
Adress: Malmö högskola, Matrosgatan 1.

13.30 – 16.00 Dialog om afrofobi. Jallow Momodou, ordförande för
Afrosvenskarnas forum för rättvisa, leder samtalet.
Adress: Malmö stadshus, August Palms plats 1.

Media är välkomna att delta under dagen eller boka intervjutid med
ministern.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet,
Statsrådsberedningen

Pressinbjudan till Sverige
tillsammans
Publicerad 02 oktober 2015 Uppdaterad 02 oktober 2015

Måndagen 12 oktober bjuder statsminister Stefan
Löfven in till den nationella samlingen Sverige
tillsammans för att samla alla krafter som kan och vill
bidra till att förbättra nyanländas etablering.
På Münchenbryggeriet i Stockholm samlas kommuner, myndigheter, företag,
fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer för att tillsammans
utveckla arbetssätten så att nyanlända vuxna snabbt kan börja jobba, barnen
få en bra skolgång och alla komma in i samhällsgemenskapen.

Förutom statsministern så medverkar från regeringen också
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och kultur och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

– Det är min starka förhoppning att alla inbjudna tar sig tid att medverka vid
Sverige tillsammans. Det här arbetet har inte tid att vänta och tillsammans
kan vi möta utmaningen i att förbättra och snabba på nyanländas etablering,
säger Stefan Löfven.

Media är välkomna att närvara vid konferensen. Ackreditering krävs.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

10 miljoner kronor till Röda Korset
för att hantera civilsamhällets stöd
till människor på flykt
Publicerad 01 oktober 2015 Uppdaterad 01 oktober 2015

I dag har regeringen fattat beslut om att tillföra Röda
Korset 10 miljoner kronor för att stärka
hjälpverksamheten till människor på flykt. Regeringen
vill med dessa medel öka organisationernas
förutsättningar att möta människor på flykt och även ta
tillvara enskildas engagemang i att hantera
flyktingkrisen.
– Frivilligsverige utgör en central del för att de människor som nu är på flykt
och kommer till Sverige ska ges en möjlighet att också få en plats i vårt
samhälle. Nu bidrar regeringen med ytterligare resurser för att de frivilliga
krafterna ska kunna fortsätta att hjälpa och även möta upp det stora
engagemang som just nu blommar runt om i hela landet, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Alice Bah Kuhnke träffade i går företrädare för ett tiotal större
civilsamhällesorganisationer för att få del av deras synpunkter och behov i
arbetet med att möta människor på flykt och deras möjlighet att ta tillvara
det engagemang som enskilda människor nu visar.

Röda Korset ska använda medlen för att bedriva, organisera och samordna
hjälpverksamhet och samverka med andra organisationer i genomförandet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke håller
rundabordssamtal med
frivilligorganisationer med
anledning av flyktingsituationen
Publicerad 29 september 2015 Uppdaterad 29 september 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke håller
ett rundabordssamtal med organisationer i det civila
samhället som arbetar för att hjälpa människor på flykt.
Syftet med mötet är att få fördjupad kunskap om
situationen samt ta del av organisationernas
erfarenheter och behov.
Media är inbjudna att ställa frågor efter mötet.

Tid och plats
Onsdagen 30 september. Mötet avslutas kl 11.30.
Adress: Tegelbacken 2.

Anmäl intresse till Boris Vasic.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin och Alice Bah
Kuhnke bjuder in till pressträff på
Bokmässan
Publicerad 23 september 2015 Uppdaterad 23 september 2015

Torsdagen den 24 september bjuder
utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke in till pressträff för
att berätta om regeringens investeringar i läsning,
läslust och kultur i skolan.
Tid: torsdag 24 september 13.30

Plats: R 12, Press Centre, plan 2, Svenska mässan

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Bokmässan i Göteborg
Publicerad 22 september 2015 Uppdaterad 23 september 2015

Den 24-25 september besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke mässan Bok &
Bibliotek i Göteborg. Ministern kommer bland annat att
delta i flera publika samtal, samt kora en ny
läsambassadör.
Tid och plats
24 september
10.00 – 10.45 Ministern deltar i seminariet ”Höstlov blir läslov?” om barns
och ungas läsning och läsfrämjande. Deltar gör också utbildningsminister
Gustav Fridolin.

11.00 – 12.00 Invigning av Bok & Bibliotek 2015 med tal. Förutom
ministern talar också ryska författaren och människorättskämpen Masha
Gessen.

12.30-12.50 Intervju med Björn af Kleen i Dagens Nyheters monter.

13.00 Kulturministern deltar vid presentationen av ny läsambassadör,
direktsändning från Sveriges radios monter i P4 Extra med Lotta Bromé.

14.30 – 14.50 Scenintervju i Göteborgspostens monter.

15.00 – 15.20 Ministern avtackar avgående läsambassadören Johanna
Lindbäck på Ung Scen.

16.30 – 16.50 Deltar i seminariet ABF:s samtal ”Livslångt läsande” om
läsfrämjande insatser för vuxna.

https://www.regeringen.se/


25 september
10.00 – 10.20 Samtal med Svenska förläggareföreningen om den digitala
bokmarknaden.

11.00-11.30 Scensamtal med Svensk Biblioteksförenings moderator
Gabriella Ahlström.

14.00-14.30 Samtal hos Svenska Tecknare.

15.00 – 15.20 Samtal med Expressens kulturchef Karin Olsson.

För mer information om seminarier, besök mässans webbplats.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressmeddelande: Regeringen
satsar 359 miljoner kronor på mer
kultur till fler
Publicerad 21 september 2015 Uppdaterad 21 september 2015

Regeringen investerar totalt 359 miljoner kr på
kultursektorn i budgetpropositionen för 2016. Utöver
detta aviseras även en stor satsning på svensk film
2017. Regeringens satsning på kultur kan jämföras
med 2015 års budget där ökningen var 28 miljoner.
Därtill kommer ytterligare satsningar på
demokratipolitiken och diskrimineringspolitiken.
– I dag visar vi att regeringen menar allvar med att satsa på mer kultur till
fler. Nu kommer fler barn och unga få en chans att prova på att skapa musik
eller stå på scen. Våra museer öppnar upp för nya grupper i hela landet och
den nya filmpolitiken öppnar upp för fler röster och berättelser, säger kultur-
och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

Budget beslutad av riksdagen
2015

6 825
(mnkr)

Pris- och löneomräkning 80
Kultur- och musikskolan 100
Fri entré vid vissa   statliga museer 80
Biografer i landsbygden 25
Samisk kultur 1
Konsekvenser av   aviseringar
tidigare år

-18

https://www.regeringen.se/


Kultur i vissa   bostadsområden
(avisering VÅP)

50

Skapande skola i   förskolan
(avisering VÄB)

10

Kultursamverkansmodellen  
(avisering VÄB)

15

Nationell   biblioteksstrategi
(avisering VÄB)

6

Utbildningssatsning mot   rasism
(avisering VÄB)

10

Budget 2016 7 184
Ökning i jämförelse med 2015 359

Historisk omställning av statens filmpolitik

Regeringen beräknar att det statliga anslaget för filmstödet till svensk film
tillförs 25 miljoner kronor redan 2016 och 235 miljoner kronor årligen 2017
och 2018. I det ökade anslaget ingår en särskild satsning på 25 miljoner
kronor årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer på
landsbygden och i mindre orter.  

Fler ska ges möjlighet att delta i den kommunala
musik- och kulturskolan

Regeringen satsar 100 miljoner kronor årligen på att främja låga avgifter i
den kommunala musik- och kulturskolan. Regeringen avsätter 100 miljoner
kronor årligen från och med 2016 som bidrag för att främja låga avgifter i
den kommunala musik- och kulturskolan. Det finns flera hinder för
deltagande i den kommunala musik- och kulturskolan. Ett av dem är höga
avgifter. Därför vill regeringen bidra till att möjliggöra låga avgifter i den
kommunala musik- och kulturskolan. Syftet är att göra den kommunala
musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Fri entré vid vissa statliga museer införs

80 miljoner kronor avsätts för att införa fri entré vid vissa statliga museer.
Reformen med fri entré på de statliga museerna som pågick 2005 och 2006
möjliggjorde för många fler grupper i samhället att ta del av det
gemensamma kulturarvet. Det är nu dags att återigen öppna de statliga



museerna för alla.

Fri entré föreslås gälla vid 17 museer i hela landet, bland annat
Världskulturmuseet i Göteborg, Flygvapenmuseum i Linköping, Moderna
museet i Stockholm och Malmö samt Nationalmuseum.

Regeringen satsar tre miljoner kronor på Sametinget
och på bidrag till samisk kultur

Från och med 2016 höjs Sametingets anslag med två miljoner kronor. Den
särskilda ställning som Sametinget och samerna har i samhället ska
respekteras och de rättigheter som följer ska stärkas.

Regeringen höjer också bidraget till samisk kultur med en miljon kronor per
år permanent. Bidraget fördelas av Sametinget. Syftet med satsningen är att
ge Sametinget bättre möjligheter att verka för en levande samisk kultur och
skapa bättre förutsättningar för det samiska konst- och kulturlivet.

Intensifierat arbete mot rasism och diskriminering på
nationell, region och lokal nivå

Diskrimineringsombudsmannen (DO) får 10 miljoner kronor permanent.
Även lokala verksamheter mot diskriminering, så kallade
antidiskrimineringsbyråer, får 2 miljoner kronor i permanent tillskott.

Regeringen satsar också totalt 20 miljoner kronor under fyra år för att
förstärka arbetet med att förebygga och motverka rasism och liknande
former av fientlighet. Genom att samla och systematisera arbetet inom ramen
för en nationell plan kommer regeringen att lägga grunden för ett långsiktigt
och resultatinriktat arbete.

Satsning på fler museer regionalt

Regeringen kommer att ge ett bidrag till Malmö kommun till en förstudie
kring förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum.
Bidraget ska också användas till en internationell vetenskapligt konferens i
Malmö under våren 2016 som avstamp inför förstudien.

I propositionen ges dessutom Nationalmuseum två miljoner kronor årligen
för att stärka museets regionala närvaro. Tanken är bland annat att
möjliggöra fler regionala samarbeten så att fler får tillgång till museets



samlingar. Satsningen kan också möjliggöra ett regionalt samarbete med
länsmuseet Jamtli i Östersund om en etablering av Nationalmuseum Norr.

Regeringens satsningar ska öka tillgängligheten och delaktigheten till kultur i
hela landet.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Serbien för
möten med flyktingar, UNHCR och
frivilligorganisationer samt att delta
i Belgrad Pride
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Serbien den 19-20 september. Ministern
kommer på lördag att resa till gränsövergången mellan
Serbien och Kroatien för att bland annat träffa
representanter för UNHCR. På söndagen deltar hon
som första svenska minister i stadens prideparad och
har även möte med Serbiens minister för europeisk
integration samt frivilligorganisationer.
Delar av Alice Bah Kuhnkes planerade program i Serbien (med reservation
för ändringar)

Lördagen den 19 september
Möte med gränspolisen samt representanter för FN:s flyktingorgan UNHCR.

Besöker Miksalište i Belgrad, ett center för insamling av hjälp till flyktingar.

Söndagen den 20 september
Frukostmöte med representanter för serbiska NGO:er som arbetar med hbtq-
frågor och mänskliga rättigheter, samt serbisk media.

Möte med Serbiens minister för europeisk integration Jadranka Joksimović.
Därefter deltar ministrarna i prideparaden tillsammans.

https://www.regeringen.se/


Deltar på mottagning på svenska ambassadörsresidenset med inbjudna gäster
från serbiska civilsamhället, organisatörerna bakom Pridefirandet och media.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar budgetpropositionen
för 2016
Publicerad 18 september 2015 Uppdaterad 18 september 2015

Måndagen den 21 september presenterar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke regeringens
budgetproposition för 2016. Propositionen är en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
Tid och plats
Måndag 21 september kl 12.00 (insläpp från kl 11.30)
Plats: Zita Folkets Bio
Adress: Birger Jarlsgatan 37, Stockholm

Vi bjuder på lunchwrap och dricka.

Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fri entré införs på statliga museer
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 80
miljoner kronor avsätts för att införa fri entré vid vissa
statliga museer. Förslaget är en överenskommelse
mellan regeringen och Vänsterpartiet.
– De skatter som finns i museerna är våra gemensamma, samlingarna finns
till för oss Därför är det naturligt att vi också ser till att alla får chansen att ta
del av det vi äger tillsammans. Fri entré kommer också att göra det enklare
för nya grupper att söka sig till museerna, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Reformen med fri entré på de statliga museerna som pågick 2005 och 2006
möjliggjorde för många fler grupper i samhället att ta del av det
gemensamma kulturarvet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

25 miljoner kr till biografer utanför
storstäderna
Publicerad 15 september 2015 Uppdaterad 15 september 2015

Regeringen föreslår en satsning på 25 miljoner kronor
årligen under 2016–2019 för att stärka mindre biografer
på landsbygden och i mindre orter. Förslaget är en
överenskommelse mellan regeringen och
Vänsterpartiet.
– Biograferna utanför storstäderna är viktiga för att vi ska kunna ha ett
levande kulturliv i hela landet. Med det här förslaget kan vi få bättre
ekonomi för de existerande biograferna och förutsättningar för att det öppnar
fler biografer, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Ett levande kulturliv är en central del av en demokrati. Biograferna har en
central betydelse som kulturell mötesplats och för spridning och visning av
film i hela landet.

Trots positiv utveckling tack vare digitaliseringen är de ekonomiska
utmaningarna för biograferna på landsbygden och i mindre orter stora. De
ekonomiska marginalerna är små och inte sällan bedrivs verksamheten helt
eller delvis av ideella krafter.

 Medlen kommer att fördelas av Svenska Filminstitutet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Fryshuset tillsammans med
Europaparlamentets talman
Publicerad 14 september 2015 Uppdaterad 14 september 2015

I dag besöker kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke Fryshusets verksamhet Exit tillsammans med
Europaparlamentets talman Martin Schulz. Besöket
fokuserar på att få veta mer om verksamheten samt att
ta del av Fryshusets kunskap om det förebyggande
arbetet mot extremism, rasism och våld.
Tid och plats
Måndag 14 september
15.15 – 16.15 Besök på Fryshuset tillsammans Europaparlamentets talman
Martin Schulz för att studera Exit som syftar till att stödja unga som vill
lämna högerextremistiska organisationer.
Adress: Mårtensdalsgatan 2-8

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet,
Utbildningsdepartementet

Ur budgetpropositionen för 2016:
Investeringar för snabbare
etablering
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till
etablering i ett nytt land. Därför tar regeringen i
budgetpropositionen för 2016 ett helhetsgrepp och
föreslår ett antal investeringar som ska leda till en
snabbare etablering på arbetsmarknaden, däribland en
stor valideringssatsning och en rejäl höjning av
ersättningen till kommunerna för flyktingmottagande.
Budgetpropositionen för 2016 bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna och
Vänsterpartiet.
 

Ersättningen till kommunerna för mottagande höjs

Alla kommuner ska ta ett gemensamt ansvar för kommunmottagandet. För
att öka kommunernas förutsättningar att ta emot nyanlända föreslår
regeringen en rejäl investering i höjd ersättning till kommunerna.

Regeringen föreslår att den statliga schablonersättningen per nyanländ
som mottas i en kommun från och med den 1 januari 2016 höjs från 83
100 till 125 000 kronor per mottagen nyanländ upp till 65 år. För
nyanlända över 65 år föreslås en höjning av ersättningen från 52 000 till
78 200 kronor.
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Höjningen beräknas kosta 1,1 mdkr 2016 och 2,6 mdkr 2017. I samband med
höjningen tas den prestationsbaserade ersättningen till kommunerna bort.

För att förbättra mottagandet investerar regeringen även i:

Mer resurser till länsstyrelsernas arbete för mottagande av nyanlända
Tidiga insatser för personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende
Ändrat ersättningssystem och ny placeringsform för mottagande av
ensamkommande barn
Höjd ersättning för asylsökande barns skolgång

Investeringar i jobb och utbildning för snabbare
etablering

Regeringens mål är att fler nyanlända ska komma i arbete eller utbildning
under sin tid i etableringsuppdraget, dvs. i normalfallet inom två år.
Etableringsinsatserna behöver bli effektivare genom ökad kvalitet och
individanpassning för att kunna bidra till en kortare etableringstid.

Regeringen investerar därför i:

Snabbspår och förstärkta arbetsmarknadsinriktade insatser 
Arbetsförmedlingen får bättre förutsättningar för etableringsuppdraget
Fler kontakttolkar

Stor valideringssatsning

Validering av kompetens och bedömning av utländsk utbildning, liksom
kompletterande utbildningar vid behov, kan vara av stor betydelse för
etableringen på arbetsmarknaden och för att nyanländas kompetens ska
kunna tas tillvara. Regeringen investerar därför i förstärkta
valideringsinsatser, nämligen:

Ökade resurser till Socialstyrelsen för validering
En valideringsdelegation tillsätts
Kurser om validering för studie- och yrkesvägledare
Standard för branschvalidering
Utbildningsplatser inom yrkesvux öronmärks för sfi-elever

Regeringen har tidigare aviserat följande valideringssatsningar:

Utökade medel till kompletterande utbildningar



Ökade resurser till Universitets- och högskolerådet för validering
Validering av reell kompetens

Ökade resurser till det civila samhället

För att underlätta för nyanlända att bli en del av det svenska samhället är det
viktigt att inkludera flera delar av samhället i etableringen av nyanlända. Det
civila samhället har en nyckelroll i etableringsprocessen. I kommunerna och
det civila samhället finns många goda idéer och en stark vilja att engagera sig
och bidra positivt till nyanlända invandrares etablering. Därför satsar
regeringen på:

Fortsatt utökade medel till det civila samhället för
flyktingguide/familjekontakter
Förstärkt arbete mot diskriminering på nationell, regional och lokal nivå

För mer information om satsningarna i pressmeddelandet, se bifogad
promemoria och regeringen.se.

 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar vid
kulturkonferens i Fengersfors
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar
vid kulturkonferensen ”Kultur gör skillnad” i Fengersfors
den 11 september.
Konferensen ”Kultur gör skillnad” arrangeras av Riksorganisationen Hela
Sverige ska leva. Ministern kommer bland annat att delta i en paneldebatt
med Lars Strannegård, Staffan Rydén, Kristina Ernehed, Stefan Jacobson
samt Terese Bengard.

Tid och plats
Fredagen den 11 september
11.00 – 14.30 Alice Bah Kuhnke deltar vid ”Kultur gör skillnad”.
Adress: Not Quite, Fabriksvägen 2A, Fengersfors
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Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet,
Statsrådsberedningen, Utbildningsdepartementet

Pressinbjudan: Regeringen bjuder
in till pressträff
Publicerad 10 september 2015 Uppdaterad 10 september 2015

Ny version. Torsdagen den 10 september klockan
12.00 bjuder statsminister Stefan Löfven,
arbetsmarknadsminister Ylva Johansson,
utbildningsminister Gustav Fridolin samt kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke in till pressträff för
att presentera satsningar i budgetpropositionen.
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Inpassering sker genom Kopparporten, Rosenbad, från klockan 11.30.

Medtag presslegitimation.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern
besöker Luleå för att delta i
konferens om islamofobi
Publicerad 03 september 2015 Uppdaterad 03 september 2015

Alice Bah Kuhnke och Sensus har bjudit in till konferens
och dialog om islamofobi. Aktiviteterna i Luleå är en del
av den nya satsningen Samling mot rasism, som
ministern lanserade förra veckan.

Tid och plats

Fredag 4 september

13.00–15.30 Ministern deltar i dialogkonferens om islamofobi, som hon och
Sensus bjudit in till. Inbjudna till konferensen är lokala företrädare för
civilsamhället samt kommunala och regionala politiker och tjänstemän.
Konferensen är öppen för allmänheten.

15.30 Presskonferens
Adress: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå

17.00–19.00 Dialogmöte med företrädare för muslimska civilsamhället. (Ej
öppet för media)

Media är välkomna att delta under dagen eller boka intervjutid med
ministern.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kraftig höjning av
biblioteksersättningen
Publicerad 03 september 2015 Uppdaterad 03 september 2015

Regeringen har i dag godkänt en överenskommelse
mellan Kulturdepartementet och upphovsmännens
organisationer som innebär en betydande förstärkning
av biblioteksersättningen de kommande åren.
- Att vara författare, tecknare eller fotograf är ingen hobby, det är
professionella yrkesmänniskor som fyller våra bibliotek med kvalitet. Detta
är ett bevis på att vi tillsammans menar allvar med att kulturskapare ska
kunna leva på sitt arbete, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond
som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas
ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. I överenskommelsen fastställs ett
grundbelopp för hur stor ersättningen per utlån ska vara.

Överenskommelsen innebär att grundbeloppet för 2016 höjs med 7 öre till 1
krona och 52 öre och för 2017 med ytterligare 8 öre till 1 krona 60 öre. För
2016 beräknas den totala biblioteksersättningen uppgå till cirka 149 miljoner
kronor, vilket är en höjning med drygt 7 miljoner kronor jämfört med 2015.
För 2017 kommer biblioteksersättningen uppgå till 156,8 miljoner kronor.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Raoul Wallenbergs dag den 27
augusti är startskottet för Samling
mot rasism
Publicerad 27 augusti 2015 Uppdaterad 27 augusti 2015

Den 27 augusti startar kultur- och demokratiministerns
initiativ ”Samling mot rasism” med högtidlighållandet av
Raoul Wallenbergs dag på Rosenbad. Insatsen är en
del av det löpande arbetet inom området men även ett
förarbete för den nationella strategi som planeras.
– Hela Sverige behöver komma samman för att visa civilkurage, anständighet
och humanitet för sina medmänniskor. Rasismen har ingen plats i vårt
samhälle.  Därför behöver vi handlingskraft och solidaritet för människan
bredvid dig. Nu kraftsamlar vi mot kränkningar, hat och rasism, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

”Samling mot rasism” startar med samtal med inbjudna gäster och
föreläsningen ”Historiska lärdomar för framtida utmaningar” av Ingrid
Lomfors, överintendent och chef för Forum för levande historia i Rosenbad,
den 27 augusti.

Ta del av turnéplan och löpande information om turnén på ”Samling mot
rasisms” webbplats.
Ingrid Lomfors föreläsning webbsänds på webbplatsen, med start klockan
13.30.

Turnéplan

Följande aktiviteter kommer att äga rum under hösten inom ramen för
Samling mot rasism. Eventuella uppdateringar av aktiviteter sker löpande
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under hösten.

Samtal med inbjudna gäster samt en föreläsning med anledning av Raoul
Wallenbergs dag den 27 augusti i Rosenbad. Konferens och dialog om
islamofobi den 4 september i Luleå.
Dialog om antiziganism och tal i samband med förhandsvisning av
långfilmsdokumentären Katarina Taikon den 28 september i Stockholm.
Dialog och konferens om afrofobi i samband med minnesdagen för
avskaffandet av Sveriges delaktighet i det transatlantiska slaveriet den 9
oktober i Malmö.
Seminarium med panelsamtal om samverkan mot afrofobi, antiziganism,
antisemitism och islamofobi på MR-dagarna i Göteborg den 9 november.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Hemavan för konferens om
urfolksrättigheter
Publicerad 25 augusti 2015 Uppdaterad 25 augusti 2015

Kultur- och demokratiministern deltar i morgon i en
konferens med FN:s specialrapportör för
urfolksrättigheter Victoria Tauli-Corpuz. Konferensen
kretsar kring bland annat frågor om självbestämmande
och exploateringar.
Konferensen äger rum i Hemavan mellan den 25-27 augusti och samtliga
nordiska regeringar och de samiska parlamenten finns representerade. 
Senast ett liknande besök genomfördes var då den tidigare
specialrapportören James Anaya besökte Rovaniemi i Finland år 2010.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Manillaskolan förklaras som statligt
byggnadsminne
Publicerad 20 augusti 2015 Uppdaterad 20 augusti 2015

Manillaskolan på Djurgården i Stockholm förklaras som
statligt byggnadsminne av regeringen. Som landets
första institution för undervisning för döva och blinda
barn är Manillaskolans byggnader historiskt viktiga.
– Manillaskolan och dess byggnader är inte bara kulturhistoriskt värdefulla,
de är också en viktig symbol för Sveriges tidiga arbete med att förbättra
förutsättningarna för barn med funktionsnedsättning. Denna ambition har
regeringen än i dag, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens beslut grundar sig på Riksantikvarieämbetets förslag. Förutom
skolans huvudbyggnad omfattas även gymnastikbyggnaden, slöjdbyggnaden
och förrådsbyggnader av byggnadsminnesförklaringen .
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Malmö
Publicerad 17 augusti 2015 Uppdaterad 17 augusti 2015

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke
besöker Malmö den 18-19 augusti. Besöket kommer att
kretsa kring Malmö stads arbete mot våldsbejakande
extremism och arbetet med nationella minoriteter.
Tid och plats
Tisdag 18 augusti
17.00 – 18.00 Samtal med företrädare för Malmö stad om stadens
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
Adress: Stadshuset, August Palms plats 1

Onsdag 19 augusti
9.00 – 10.00 Besök på den kommunala verksamheten Romskt kunskaps- och
informationscentrum för information om hur man arbetar med romsk
inkludering inom Malmö stad.
Adress: Norrtäljegatan 6

10.00-11.30 Anförande samt möte på The Conference av och med
serietecknaren Suleiman Bakhit och mediekritikern Anita Sarkeesian.
Adress: Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7A

14.45 – 15.45 Tal vid Malmö stads och Länsstyrelsen i Skånes
utbildningsdag om lagen om nationella minoriteter. Ministern kommer att
tala om regeringens intentioner på området.
Adress: Jubileumsaulan, Jan Waldenströmsgatan 1

Media är välkomna att delta under dagen eller boka intervjutid med
ministern.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringsbeslut om stödtelefon
för anhöriga till personer som
rekryteras till våldsbejakande
extremism
Publicerad 13 augusti 2015 Uppdaterad 13 augusti 2015

En nationell stödtelefon för anhöriga och för personer
som vill lämna våldsbejakande extremistiska rörelser
ska startas upp. Detta anges i nytt tilläggsdirektiv till
nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism,
Mona Sahlin, som regeringen har beslutat om i dag.
– Samhället ska finnas där för de anhöriga och andra som är oroliga för att
deras barn, släktingar eller vänner radikaliseras och rekryteras till den
våldsbejakande extremismen. Den här stödtelefonen för anhöriga är något
som har efterfrågats av de som själva arbetar med att förebygga rekrytering,
säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ska så snart som
möjligt ge en etablerad frivilligorganisation, med erfarenhet av stöd och
rådgivning till individer via telefon, chatt eller e-post, uppdraget att starta en
pilotverksamhet med en nationell stödtelefon. Där ska bland annat anhöriga,
kommuner och organisationer kunna få information, stöd och råd i frågor om
våldsbejakande extremism. Stödtelefonen ska också kunna ta emot samtal
från de personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska rörelser.

Regeringen har i dag också fattat beslut om en skrivelse till riksdagen om
åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande
extremism. I skrivelsen redovisas de 21 åtgärder som regeringen har vidtagit
för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism.
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Åtgärderna syftar till att förebygga att individer ansluter sig till de
våldsbejakande extremistiska grupper och ideologier som för närvarande
finns i Sverige – höger-, vänster- och islamistisk våldsbejakande extremism.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Göteborgs synagoga och
Göteborgs moské under
Kulturkalaset
Publicerad 10 augusti 2015 Uppdaterad 10 augusti 2015

Tisdagen den 11 augusti besöker kultur- och
demokratiministern Göteborg. Ministern ska bland annat
inviga Göteborgs kulturkalas samt besöka stadens stora
synagoga och moské.
– Det är viktigt med interreligiös dialog, särskilt i tider av polarisering.
Göteborg är ett positivt exempel på interreligiöst samarbete och jag åker dit
för att ta del av de goda erfarenheterna, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Tid och plats
Tisdag 11 augusti
14.00 – 15.00 Besök på Göteborgs interreligiösa center.
Adress: Kyrkogatan 25

15.00 – 15.50 Göteborgs synagoga.
Adress: Östra Larmgatan 12

16.00 – 17.00 Göteborgs moské. 
Adress: Myntgatan 8

Göteborgs kulturkalas
19.00 – 19.30 Talar på Göteborgs stads invigningsmingel.
Adress: Clarion Hotel Post Drottningtorget 10
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21.15 Talar vid invigningen av Göteborgs kulturkalas.
Adress: Stora scenen, Götaplatsen

Media är välkomna att delta under dagen.



Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet

RFSL kan stärka HBTQ-frågorna i
EU
Publicerad 30 juli 2015 Uppdaterad 30 juli 2015

Regeringen avser att nominera RFSL, Riksförbundet för
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter, till EESK, Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén.
Principerna kvalitet, öppenhet, insyn och mångfald ligger till grund för
regeringens arbetssätt när det gäller politiken för det civila samhället. En
öppen utlysning genomfördes därför under våren där organisationer i det
civila samhället gavs möjlighet att anmäla intresse för att vara representerade
i EESK under perioden 2015-2020. Ett tjugotal ansökningar kom in och nu
är man överens om vilka fyra organisationer som ska nomineras till EESK.
En av dem är RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoners och queeras rättigheter.

- Vi ser positivt på att RFSL bereds plats i Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén. RFSL representerar ett perspektiv som är
underrepresenterat inom kommittén idag, säger arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson.

- Ska Sverige bidra till utveckling och förändring inom EESK är RFSL ett
synnerligen bra val då RFSL besitter värdefull kompetens, inte minst när det
kommer till att driva konkreta förändringar. Arbetet gällande hbtq-frågor
behöver stärkas inom EU, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Från det civila samhället nominerar Sverige även:

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Forum idéburna organisationer med social inriktning
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LRF – Lantbrukarnas riksorganisation

Den nya perioden börjar den 21 september 2015.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Statens kulturråd får bidrag för
hbtq-konferens
Publicerad 28 juli 2015 Uppdaterad 28 juli 2015

Regeringen har beslutat att ge Statens kulturråd bidrag
för att senare i år anordna en konferens om hur hbtq-
frågorna kan synliggöras inom kulturområdet.
– Konst- och kulturområdet är ett område med unik förmåga att synliggöra
och utmana normer. Genom att stötta denna konferens hoppas jag att
medvetenheten om hbtq-frågor inom kulturen stärks och att normbrytande,
modiga konst- och kulturuttryck uppmärksammas, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Statens kulturråd är en av de strategiska myndigheterna som pekas ut i
regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck som presenterades i januari 2014.
Strategins fokusområden är våld, diskriminering och andra kränkningar, unga
hbt-personer, hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv,
kulturområdet samt det civila samhället. 

Inom ramen för genomförandet av strategin pågår en rad insatser på
kulturområdet: 

I egenskap av strategisk myndighet har Kulturrådet arbetat aktivt med
hbtq-frågor och för alla människors rätt att delta i kulturlivet på lika
villkor. Myndigheten har tagit fram en treårsplan för arbetet med hbtq-
frågor och hållit dialogmöten, samråd och samverkan för att inhämta
kunskap och goda exempel. Inom ramen för kultursamverkansmodellen
har också ett flertal regionala aktörer sökt och fått utvecklingsbidrag för
särskilda hbtq-satsningar. 
Forum för levande historia, som 2014 fick i uppdrag att särskilt arbeta
för att motverka homofobi och transfobi bland unga, har utvecklat ett
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utbildningsmaterial som nu ska spridas i grund-och gymnasieskolan. 
Riksutställningar har nyligen presenterat en kartläggning av hur hbtq-
perspektivet belyses inom utställningsområdet och även gett exempel på
hur hbtq-perspektivet kan utvecklas på museiområdet.

Kulturrådet, Riksutställningar och Forum för levande historia finns på plats i
Regeringskansliets tält i Pride Park mellan den 27 juli och 2 augusti. 



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Extra demokratistöd till områden
med lågt valdeltagande
Publicerad 16 juli 2015 Uppdaterad 16 juli 2015

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
i uppdrag att genomföra en pilotsatsning för ökad
demokratisk delaktighet i stadsdelar och
bostadsområden med lågt valdeltagande och
demokratisk delaktighet.
– Samtidigt som valdeltagandet ökar hos väljarna som helhet så kan vi se att
det sjunker i vissa stadsdelar och bostadsområden. Jämlika villkor och
delaktighet är avgörande för att höja valdeltagandet.  Samhället ska ge alla
möjlighet att komma till tals i frågor som berör och engagerar dem, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska fördela medel till
organisationer i det civila samhället som vill skapa lokala resurscenter för
demokratisk delaktighet. Resurscentren ska stärka och stödja människor i
deras engagemang, och vägleda de som vill använda sina demokratiska fri-
och rättigheter men inte vet hur de går till väga.

Pilotsatsningen sker mot bakgrund av oroväckande stora skillnader i
valdeltagande mellan olika valdistrikt som blev tydliga under valåret 2014.

Valdistrikten med lägst valdeltagande kännetecknas av låga medelinkomster,
låg utbildningsnivå och stor andel utrikes födda bland de röstberättigade. Det
handlar om socialt utsatta stadsdelar och bostadsområden belägna i eller
strax utanför våra större och medelstora städer.
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Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet

Regeringen satsar på nya
förebyggande åtgärder mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

(Ny version) Regeringen har i dag beslutat om
ytterligare uppdrag som ska värna demokratin mot
våldsbejakande extremism och förhindra radikalisering
och rekrytering till terrorgrupper. Statens medieråd,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
och Kriminalvården får var sitt uppdrag.
– Det förebyggande arbetet är avgörande för att vi ska kunna motverka
radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism. I och med de
här uppdragen ska myndigheterna vara närvarande och arbeta förebyggande
i de riskmiljöer som annars kan bli en grogrund för extremism, säger kultur-
och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Det är viktigt att Kriminalvården har kunskap och effektiva metoder  för
att tidigt identifiera och förhindra att klienter radikaliseras i fängelsemiljö.
Kunskaperna om och metoderna för att behandla intagna som redan har
anslutit sig till våldsbejakande extremistiska rörelser behöver också stärkas
ytterligare säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Uppdragen till dessa myndigheter är viktiga komplement till arbetet som görs
av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

No Hate Speech Movement utvecklas

Statens medieråd får i uppdrag att utveckla och förlänga kampanjen No Hate
Speech Movement till att också omfatta förebyggande insatser mot
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våldsbejakande extremism. Barn och ungas medie- och
informationskunnighet ska stärkas, bland annat genom att stärka deras
förmåga att använda sin yttrandefrihet och stimulera till källkritik och eget
kritiskt tänkande i samband med medier.

Genusperspektiv införs som förebyggande åtgärd

Eftersom det är framför allt unga män som lockas in i våldsbejakande
extremism är ett genusperspektiv relevant i det förebyggande arbetet.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får i uppdrag
att utveckla ett genusperspektiv för detta. MUCF ska utgå från det material
och kunskap som myndigheten redan har i ämnet.

Åtgärder för att förebygga radikalisering hos intagna i
kriminalvården

Kriminalvården får i uppdrag att göra en kartläggning av metoder och
arbetssätt som kan användas i arbetet med att förebygga våldsbejakande
extremism hos de intagna. Kartläggningen ska även omfatta metoder och
arbetssätt som kan användas i arbetet med de klienter som redan är anslutna,
eller på annat sätt har koppling, till våldsbejakande extremistiska grupper.  
Inom ramen för uppdraget ska kriminalvården också studera hur andra
länder arbetar med att förhindra radikalisering i fängelsemiljö och övrig
kriminalvård.

Uppdragen kommer att publiceras på regeringens webbplats under nästa
vecka.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stefan Ingvarsson nytt kulturråd i
Moskva
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har i dag utsett Stefan Ingvarsson till nytt
kulturråd vid Sveriges ambassad i Moskva. Han
tillträder tjänsten i september 2015.
– Stefan Ingvarsson har en djup kunskap om svenskt och internationellt
kulturliv och ett brinnande engagemang för gränsöverskridande samarbeten.
Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Stefan till denna viktiga tjänst,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Det är viktigare än någonsin med ett nära och tätt kulturutbyte mellan
Ryssland och Sverige. Vilka vi är och hur vår verklighet ser ut kan inte
utryckas med en röst, det är mångfalden som är Sverige och det är den jag
vill vara med om att förmedla. Det är med stor ödmjukhet jag tar över detta
uppdrag från mina företrädare, säger Stefan Ingvarsson.

Stefan Ingvarsson är konstnärlig ledare för festivalen Stockholm Literature.
Han är kulturjournalist och har även haft olika uppdrag som skribent,
översättare, moderator och producent i eget företag.

Kulturrådstjänster finns för närvarande på Sveriges ambassader i Berlin,
London, Moskva, Paris, Peking och Washington, vid Sveriges
generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid
Europeiska unionen i Bryssel. Kulturrådens övergripande uppgift är att
främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella
dialogen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringsbeslut om kultursatsning
i miljonprogramsområden
Publicerad 25 juni 2015 Uppdaterad 25 juni 2015

Regeringen har i dag beslutat att ge Statens kulturråd
och Statens konstråd varsitt uppdrag att förbereda en
satsning på kulturverksamheter och konstnärlig
gestaltning i miljonprogramsområden 2016-2018.
– Den här satsningen är central i arbetet med att få mer kultur för fler. Det
finns så oerhört mycket engagemang och idéer hos människor runt om i
landet som nu kommer att kunna bli verklighet. Uppdraget till Kulturrådet
och Konstrådet är inte enkelt, men kommer att kunna göra skillnad i
människors vardag, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Satsningen ska utgå från de boendes behov och önskemål och präglas av ett
brett medborgarinflytande. Totalt omfattar satsningen 170 miljoner kronor.

I uppdraget till Statens kulturråd respektive Statens konstråd ingår att föreslå
former för hur satsningen ska genomföras. Statens kulturråd ska bland annat
pröva möjligheterna att koppla satsningen till kultursamverkansmodellen.
Statens konstråd ska bland annat lyfta fram praktiska exempel på hur olika
miljöer kan berikas konstnärligt.

Uppdragen ska genomföras i nära samverkan med lokala aktörer och med
det civila samhället. Samverkan ska även ske med kommunala aktörer, en
rad myndigheter och Riksteatern.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Att bekämpa utsatthet och tiggeri -
ingen ska behöva tigga
Publicerad 24 juni 2015 Uppdaterad 24 juni 2015

Regeringen presenterar idag ett åtgärdspaket för utsatta
EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige.
Insatserna syftar till att bekämpa utsatthet och tiggeri,
med det långsiktiga målet att ingen ska behöva tigga i
Sverige. Åtgärdspaketet innehåller insatser för ökad
samverkan inom EU och med Rumänien och Bulgarien,
tydligare regler i Sverige och nära samarbete med
civilsamhällesorganisationer.
– Regeringen presenterar idag ett första paket med insatser för utsatta EU-
medborgare i Sverige. Det är ett steg på vägen för att minska utsatthet och
tiggeri. Målet är att ingen ska behöva tigga säger barn-, äldre- och
jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Tre reformområden:

Ökad samverkan inom EU, särskilt med Rumänien och Bulgarien.
Tydligare regler i Sverige
Nära samarbete med civilsamhällesorganisationer.

Viktiga åtgärder i paketet:

Inom ramen för samarbetsavtalet med Rumänien fortsätta arbetet med
välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet.
Aktivt arbeta med frågan gentemot EU-kommissionen och driva på EU:s
arbete med romsk inkludering.

https://www.regeringen.se/


Stöd till Rumänien via sammanhållningsfonden, socialfonden och
regionala utvecklingsfonden.
Regeringsuppdrag till Polisen om att föreslå åtgärder för att stoppa våld
mot utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 november.
Tilläggsdirektiv till människohandelsutredningen om det straffrättsliga
skyddet mot exploatering av utsatta personer som kommit till Sverige.
Bättre hantering av olovliga bosättningar på allmän och privat mark. En
utredare  ska analysera hur markägares möjligheter att få hjälp med
åtgärder vid otillåtna bosättningar kan förbättras.
Bättre samarbete och återkommande möten med de
civilsamhällesorganisationer som arbetar med utsatta EU-medborgare.

Vid dagens pressträff deltog barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.



Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Socialdepartementet

Pressinbjudan:
Publicerad 23 juni 2015 Uppdaterad 24 juni 2015

Regeringen presenterar åtgärdspaket för utsatta EU-
medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Barn-, äldre-
och jämställdhetsminister Åsa Regnér, justitieminister
Morgan Johansson och kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke bjuder in till gemensam pressträff.
Tid och plats:

Tid: onsdag 24 juni kl 10.00 
Plats: Bella Venezia, Rosenbad

Presslegitimation krävs.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kungliga biblioteket ska ta fram en
biblioteksstrategi för hela Sverige
Publicerad 11 juni 2015 Uppdaterad 11 juni 2015

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag att ta fram förslag
till en nationell biblioteksstrategi. Strategin ska bygga på
långsiktig vilja att behålla och utveckla
biblioteksteksverksamheten i Sverige. Under 2015
avsätts därför 5 miljoner kronor. Därefter beräknas
anslaget öka med 6 miljoner kronor årligen 2016–2018
för ändamålet.
– Biblioteken ska vara en samlingspunkt med litteraturen i fokus. Samtidigt
är det också ett rum för samtal och därmed en central byggsten i vår
demokrati. Den senaste tidens debatt om biblioteken belyser även behovet
av en nationell biblioteksstrategi, säger kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Uppdraget innebär att Kungliga biblioteket (KB) ska föreslå långsiktiga mål
och strategier, utifrån bibliotekslagens bestämmelser, för att främja
samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

I uppdraget ingår bland annat att belysa bibliotekarieyrkets roll och
förutsättningar, bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning och
deras roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen
och förmågan till kritisk analys och källkritik

KB ska även, tillsammans med berörda aktörer på skolområdet, göra en
analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i
ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning. I
uppdraget ingår att fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker
via den nationella katalogen Libris.

https://www.regeringen.se/


Uppdraget ska slutredovisas ska senast den 1 mars 2019.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på utbildning
av lärare på minoritetsspråken
Publicerad 04 juni 2015 Uppdaterad 04 juni 2015

Regeringen har i dag beslutat att ge Skolverket 914 000
kr under 2015 för att stötta deltagande i
utbildningssatsningen för lärare i romani chib, samiska
och meänkieli.
– Bristen på utbildade lärare är något som de nationella minoriteterna tagit
upp varje gång vi träffats. Nu ser vi till att regeringen levererar konkret
politik. Utbildning på sitt eget språk är avgörande för att de nationella
minoritetsspråken ska kunna leva vidare. Nu gör vi en rejäl satsning för att
göra det möjligt för så många som möjligt att bli lärare, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Bristen på lärare i de nationella minoritetsspråken har återkommande
påpekats av Europarådet. Skolverket ansvarar för utbildningsinsatsen genom
de uppdragsutbildningar av modersmålslärare i samiska, meänkieli och
romani chib som ges vid Umeå universitet, Stockholms universitet och
Södertörns högskola.

Utbildningarna pågår under fem terminer och möjliggör en snabb
förstärkning av antalet lärare i minoritetsspråken.

Satsningen på 914 000 kronor kommer att gå till ett stimulansbidrag som
delvis täcker kostnaderna för deltagarna i utbildningarna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delar ut ALMA-
priset till PRAESA
Publicerad 01 juni 2015 Uppdaterad 01 juni 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke delar i
dag ut Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne till den
sydafrikanska läsfrämjandeorganisationen PRAESA.
Prisceremonin hålls i Stockholms konserthus.
PRAESA (Project for the Study of Alternative Education in South Africa) är
en organisation som sedan 1992 bedriver läsfrämjande arbete för barn och
ungdomar i Sydafrika. 

PRAESA har tre grundläggande mål: att erbjuda barn högkvalitativ litteratur
på de olika sydafrikanska språken, att samarbeta med och skapa nätverk
mellan läsfrämjande organisationer och förläggare samt att initiera och
genomföra aktiviteter som verkar för en levande läs- och berättarkultur i
socialt utsatta områden. 

Alice Bah Kuhnke planerar att besöka Sydafrika och PRAESA i höst.
Detaljer kring resan kommer att kommuniceras senare i år. 

Bakgrund ALMA-priset
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA-priset) instiftades av
regeringen för att hedra Astrid Lindgrens minne och öka intresset för barn-
och ungdomslitteraturen i världen. Priset administreras av Statens kulturråd
och delas ut årligen sedan 2003. Prissumman är fem miljoner kronor, vilket
gör priset till världens största internationella barn- och ungdomslitteraturpris.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen satsar på
kunskapshöjande insatser mot
afrofobi
Publicerad 28 maj 2015 Uppdaterad 28 maj 2015

Regeringen har i dag gett
Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att ta
kunskapshöjande åtgärder mot afrofobi år 2015-2016.
För detta tilldelas myndigheten 500 000 kr årligen.
– I regeringsförklaringen var statsministern tydlig med att afrofobi inte har en
plats i vårt land. Därför ger vi nu Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag
att samla och sprida det mest effektiva vapnet som finns mot afrofobi och
alla former av rasism, nämligen kunskap, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Afrosvenskar är särskilt utsatta för rasism och främlingsfientlighet i Sverige
vilket framgår av rapporter, upplevelseundersökningar och statistik över
anmälningar om hatbrott.

Enligt rapporten ”Afrofobi – En kunskapsöversikt över afrosvenskars
situation i dagens Sverige” (Mångkulturellt centrum, februari 2014) är
afrofobi ett utbrett problem i dagens Sverige. Den visar också att det råder
brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom på
åtgärder från samhällets sida.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen presenterar förslag till
ny filmpolitik
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Regeringen presenterar i dag
departementspromemorian Framtidens filmpolitik (Ds
2015:31). I promemorian preciseras bland annat hur ett
nytt marknadsstöd efter dansk modell kan ge
förbättrade förutsättningar för de som skapar svensk
film. Fokus i det nya stödsystemet ska ligga på kvalitet,
förnyelse och tillgänglighet.
– Det här förslaget skapar en ljus framtid för svensk film. Det kan bli den
nya bottenplatta som behövs för att bygga ett system som är stabilt över lång
tid. Förslaget har ett brett stöd i filmbranschen och är något som många har
längtat efter länge, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Förslaget innebär att staten lämnar det nuvarande filmavtalet år 2017 och tar
ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken.  

I promemorian föreslås ett nytt marknadsstöd efter dansk modell som ska få
bort de brister som det så kallade automatstödet har haft. De nya stöden ska
också fortsätta inriktningen på att tidigt lägga in resurser för lansering, något
som ska underlätta för distributörer att sprida filmerna. Regeringen vill på
prov utveckla ett fönsterstöd som minimerar den ekonomiska risken för
distributörer och biografägare när man själva överväger att korta
fönstertiderna för individuella titlar.

Regeringen vill också bredda möjligheterna för manusförfattare, regissörer
och andra aktörer att få stöd i en tidig fas av filmproduktionen.

Enligt förslaget kommer Svenska Filminstitutet att få ett särskilt uppdrag att

https://www.regeringen.se/


titta på lösningar för hur det nya systemet inte ska missgynna de små
biografer som är momspliktiga, men som inte betalar biografavgift.

– Vi har tidigt i vår process uppmärksammat behovet av att lösa situationen
för de mindre biograferna som idag inte betalar biografavgift men som är
momspliktiga. Vi kommer att återkomma med förslag om exakt hur detta ska
lösas, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 

Promemorian kommer inom kort att skickas på remiss.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
22-23
Publicerad 22 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

25 maj - 7 juni
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/5
Möte med Apostoliska kyrkans representant

27/5
Tar emot Estlands premiärminister Taavi Rõivas

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

4/6
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum, Stockholm

26/5
Företagsbesök, Stockholm

https://www.regeringen.se/


27/5
Utrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

1/6
Håller anförande vid diplomatmöte, Arnö

2-3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Medverkar vid integrationsseminarium, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

27/5
Utrikes resa



28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

2/6
Medverkar på Handelskammarens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

26/5 
Myndighetsbesök, Kalmar

27/5
Myndighetsbesök, Strängnäs

Anförande på seminarium i offentlig rätt vid juridiska fakulteten, Uppsala

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Utrikes resa

2/6
Inrikes resa

5/6
Anförande vid seminarium ”Hur skapar vi förutsättningar för framtidens
innovationsupphandlingar”? Malmö

Per Bolund

25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm



27/5
Inrikes resa

1-2/6
Utrikes resa

2-3/6
Talar på konferensen Responsible Investor, London

5/6
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

26/5
Talar vid Kulturdepartementets seminarium med anledning av
Demokratiutredningen, riksdagen

Talar vid TV-dagen, Stockholm

27/5



Deltar vid Det nationella musikmötet och Scenkonstbiennalen, Malmö

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/6
Delar ut Almapriset, Stockholm

3/6
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

27/5
Reser till Göteborg

28/5
Deltar i Hållbarhetsgrillen, Stockholm

Ibrahim Baylan

26-29/5
Deltar vid Clean Energy Ministerial, Mexico

30-31/5
Partiarrangemang

5/6
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang



31/5
Närvarar vid välkomstceremonin med anledning av statsbesök från Indien

3/6
Deltar i OECD, Paris

5/6
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Anna Johansson

25/5
Besöker Jönköping

27-28/5
Medverkar i International Transport Forum, Leipzig

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Möte med exekutiva järnvägsgruppen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Mehmet Kaplan

27/5
Besök hos Facebooks datacenter, Luleå

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm



2/6
Tal och prisutdelning på Offentlig Rummet, Visby

3/6
Inledningstalar på Boverkets konferens om Barns och Ungas utemiljö,
Sundbyberg

Invigning av nollenergihus Taklampan, Stockholm

5/6
Håller anförande på Villaägarnas kongress, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-30/5
Partiarrangemang

1-2/6
Informellt ministermöte, Riga

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4/6
Inviger Smaka på Stockholm, Stockholm

5/6
Inrikes resa



Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Inrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Inleder seminarium ”ny teknik i äldreomsorg”, Stockholm

Inrikes resa

29/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i Myndighetsdialog, Stockholm

Håller inledningsanförande Värdegrundsforum, Stockholm

2/6
Möte med funktionshinderdelegationen, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Annika Strandhäll



25/5
Medverkar vid Seniorerna, Göteborg

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

31/5
Deltar vid välkomstceremonin för statsbesök från Indien, Stockholm

1/6
Deltar i hearing om framtidens ANDT-politik, Stockholm
Inledningsanförande på Tobacco Endgame, Stockholm

2/6
Invigningstalar på Uppsala Health Summit, Uppsala

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

25/5
Inrikes resa



27/5
Inrikes resa

1/6
Inrikes resa

Aida Hadzialic

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

1/6
Håller anförande på Global Utmanings och Riksbyggen, Stockholm

2/6
Träffar Ungdomspolitiska rådet, Stockholm

3/6
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Helene Hellmark Knutsson

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

2/6
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

3/6
Anförande om hur bryter vi den ojämställda akademin, 
riksdagen



3/6 
Deltar vid konselj, Stockholms slott

4-5/6
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

28/5
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

30-31/5
Partiarrangemang

3/6
Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

4/6
Inrikes resa

Isabella Lövin

26/5
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

2/6
Deltar i World Economic Forum, Kapstaden

5/6
Utrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ann Follin ny överintendent och
chef för Statens museer för
världskultur
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Regeringen har i dag utsett museidirektören Ann Follin
till ny överintendent och chef för Statens museer för
världskultur. Ann Follin tillträder den 1 oktober 2015.
– Ann Follin är en djärv visionär och beprövad ledare, något som är centralt
för en så viktig institution som Statens museer för världskultur. Hennes
tidigare ledaregenskaper och inte minst erfarenheten av att ha jobbat med
den praktiska utställningsverksamheten på Världskulturmuseet i Göteborg
gör att vi efter noggranna överväganden har hittat den mest kompetenta för
jobbet, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke.

– Jag kan inte tänka mig ett viktigare uppdrag än att verka för ökad tolerans
och mångfald i samhället och känner mig djupt hedrad av förtroendet att
tillsammans med myndighetens medarbetare få fortsätta utveckla
verksamheten vid Statens museer för världskultur, säger Ann Follin.

Ann Follin presenteras i dag på en pressträff i Stockholm och åker därefter,
tillsammans med statssekreterare Per Olsson, direkt till Göteborg för att
15.30 presenteras för personalen. Efter detta, ca 16.15, finns det möjlighet
för media att träffa henne för intervjuer på plats i Göteborg. 
Hon kommer att nås på: 070-540 56 63.

Pressbild finns bifogad.

Information om Ann Follin

Ann Follin (f. 1962) är sedan 2008 museidirektör och chef för Tekniska
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museet. Innan dess var hon under sex år generaldirektör och chef för
Riksutställningar. Hon har även varit utställningsledare vid
Världskulturmuseet i Göteborg. Ann Follin sitter med i olika styrelser, bland
annat i Arbetsgivarverkets styrelse och branschorganisationen Svenska
Science Centers.

Fakta om Statens museer för världskultur

Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra
världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige.
Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och
villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens
samhälle, nationellt och internationellt. I myndigheten ingår
Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Östasiatiska
museet och Medelhavsmuseet i Stockholm. Myndigheten har sitt säte i
Göteborg.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stöttar Sveriges
Hembygdsförbunds
hundraårsjubileum
Publicerad 21 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Regeringen har i dag beslutat att ge Sveriges
Hembygdsförbund ett bidrag om 300 000 kr för
förberedelser av förbundets hundraårsjubileum 2016.
– Kulturarvet är en kraft i vårt demokratiska samhälle där mångfalden är en
del av vår historia och nutid. Hembygdsrörelsen är central i det arbetet med
en modern och utvecklad syn på kulturarvet. Jag ser med spänning fram mot
att vara en del av de aktiviteter som planeras i samband med firandet av 100-
årsjubileet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Information Sveriges hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund har i dag drygt 2 000 föreningar i 26 regionala
hembygdsförbund. Omkring 430 000 medlemmar bidrar till verksamheten
med ca 4 miljoner ideella arbetstimmar årligen.

Sveriges Hembygdsförbund har utlyst 2016 till hembygdens år. Den
verksamhet som bedrivs av hembygdsrörelsen och engagemanget av
föreningarnas ideella krafter är en viktig förutsättning för ett levande och
dynamiskt kulturarv.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar ny överintendent för
Statens museer för världskultur
Publicerad 20 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar den nya överintendenten och chefen för
Statens museer för världskultur den 21 maj.
Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se

Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.
Välkomna!

Torsdagen den 21 maj, klockan 12.00
Bella Venezia, Rosenbad. (Inpassering sker genom Kopparporten).
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till
ministerrådsmöte i Bryssel
Publicerad 18 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Den 19 maj deltar kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke vid EU:s ministerrådsmöte för utbildning,
ungdom, kultur och idrott i Bryssel.
Alice Bah Kuhnke deltar i sin roll som minister för kulturfrågor och kommer
att delta i en debatt om framtiden för EU:s audiovisuella politik inom ramen
för strategin för den digitala inre marknaden.

Flera länder ifrågasätter hur väl de nuvarande europeiska reglerna fungerar i
det nya medielandskapet. En fråga som kommer att diskuteras är hur
yttrandefrihet ska balanseras mot allmänintressen som säkerhet och
stabilitet. Ett exempel är de baltiska länderna som just nu upplever stora
problem med propagandistiska ryskspråkiga tv-sändningar som enligt
direktivets regler ska följa den lagstiftning som gäller i det medlemsland
varifrån de sänds ut.

Kulturministrarna kommer också att anta rådsslutsatser som lyfter fram
kulturens betydelse inom andra samhällssektorer än kulturområdet, som till
exempel skola, hälsovård, näringsliv, miljö, stadsbyggnad, turism samt för
social samanhållning och utveckling.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
21-22
Publicerad 13 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

18-31 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
Deltar vid det Östliga Partnerskapets toppmöte, Riga

Kristina Persson

18/5
Besöker Malmö

19/5
Håller anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa
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25/5
Samtal vid Global Utmanings 10års-jubileum

26/5
Företagsbesök, Stockholm

27/5
Inrikes resa

28/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS)
arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Medverkar vid Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

Medverkar vid rikskonferensen om flyktingguide/språkvän, Eskilstuna

29-31/5
Partievenemang

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

19/5



Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

28/5
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Håller anförande på seminarium om Statskontorets återapportering,
Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

21/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

22/5
Inrikes resa

29-31/5
Partievenemang

Per Bolund

19/5
Deltar på OECD-möte, Paris

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö
Deltar vid högnivåmöte om tillväxt, Stockholm



25/5
Inledningstalar för Fondbolagens förening

26/5
Deltar på IVL Svenska Miljöinstitutets konferens, Stockholm

27/5
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

19-22/5
Utrikes resa

25/5
Deltar på seminarium Folk och Försvar, Stockholm

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/5
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

23/5
Håller anförande på Polishögskolans dag, Stockholm

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel



22/5
Deltar i stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Deltar vid Petersberg Climate Dialogue, Berlin

27/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Besöker Östersund

19/5
Håller anförande på seminarium för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
och EK, Stockholm

20/5 
Partiarrangemang

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

26-29/5
Utrikes resa

30-31/5
Partiarrangemang

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-22/5
Utrikes resa



27/5
Invigningstalar för Företagarnas Årsmöte, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Anna Johansson

18/5
Besök av Kinas transportminister, Göteborg

19/5
Håller anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Håller anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen

21/5
Anförande på DN:s konferens ”den moderna staden”, Stockholm

25/5
Inledningstalar på Klimatveckan på Elmiamässan, Jönköping

27-28/5
Utrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Mehmet Kaplan

19/5
Håller anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5



Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna

27/5
Inrikes resa

28/5
Håller anförande på Plan- och bygglagskonferens, Stockholm

29/5
Håller anförande på konferensen Citymoves, Stockholm

Håller anförande på HSB riksstämma, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

19/5
Besöker Wapnö mejeri, Halmstad

Deltar vid Tylösandsveckan, Tylösand

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

25/5
Håller anförande på Fiskbranschens Riksförbunds årsstämma, Göteborg

Möte med länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborg

26/5
Håller anförande på LRF:s stämma, Sånga Säby

28/5
Deltar i panelsamtal ”Här är det bäst att bo”, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Socialdepartementet



Åsa Regnér

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisoned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Deltar vid Forum for Child Welfare, Stockholm

25/5
Invigningstalar för Svensk-chilenska institutet, Stockholm

27/5
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm
Inrikes resa

29-31/5
Partiarrangemang

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

Besök av Sydkoreas hälsominister, Stockholm

25/5
Inrikes resa

26/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29-31/5
Partiarrangemang

Gabriel Wikström



18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker eHälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

25/5
Deltar i hearing arrangerad av Socialdepartementet

26/5
Invigningstalar för Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2015, Stockholm

27/5
Inledningstalar på SKL:s nationella konferens, Malmö

28/5
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

29/5
Öppnar Riksidrottsmötet, Malmö

29-31/5
Partiarrangemang

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

21/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Inrikes resa

25/5



Inrikes resa

27/5
Inrikes resa

Aida Hadzialic

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

19/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

27/5
Forum för regional tillväxt och attraktionskraft, Stockholm

29-31/5
Partiarrangemang

Helene Hellmark Knutsson

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19-23/5
Utrikes resa

27/5
Inrikes resa

28/5
Medverkan vid Högskola och Samhälle i Samverkan, Kalmar

29-31/5
Partiarrangemang

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



18-19/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC) samt rådet för allmänna ärenden
(GAC), Bryssel

21-22/5
Utrikes resa

23-24/5
Utrikes resa

Isabella Lövin

18-21/5
Deltar vid Advisory Council for Sustainable Energy for All, New York

22/5
Deltar vid EU-nämnden inför rådet för utrikes ärenden (FAC), riksdagen

23/5
Utrikes resa

26/5
Deltar i rådet för utrikes ärenden (FAC), Bryssel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till filmfestivalen
i Cannes
Publicerad 12 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker filmfestivalen i Cannes den 16 – 19 maj för att
hylla minnet av en svensk filmikon, Ingrid Bergman,
som skulle ha fyllt 100 år i år. Bland annat deltar
ministern tillsammans med Isabella Rossellini vid
premiärvisningen av Stig Björkmans dokumentär Ingrid
Bergman – in her own words. Ministern inleder besöket
på lördag med presslunch för nordisk press.

Delar av Alice Bah Kuhnkes program i Cannes.

Lördag 16 maj

13:30 Film i Väst: Presslunch för nordisk press.
15:00 Besöker Sweden Film Commissions paviljong med presentation av verksamheten.
17:00-
18:00

Dagens Nyheters Cannes Afternoon party.Värd: Dagens Nyheter genom VD Gunilla Herlitz, Björn Wiman,
kulturredaktör och Helena Lindblad, filmredaktör.

18:00-
19:00

”Producers on the move” / Scandinavian Films Happy hour på Skandinaviska terrassen. Presentation av alla
fem nordiska ländernas filmproducenter som har antagits.

Söndag 17 maj

10:00-
12:00

Medverkar i rundabordssamtal på Skandinaviska terrassen om svensk filmexport och europeisk
filmpolitik.

12:30 SFI:s pressträff för internationell press i stora mötesrummet på Skandinaviska terrassen.
16:00-
17:00 Bilateralt möte med franska kulturministern Fleur Pellerin om filmpolitik.
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17:00-
19:00

Sweden Film Commission cocktail i paviljongen; ”Let the Snow come in”. Värd: Swedish Lappland Film
Commission och Filmpool Nord i samarbete med Boden Queer Film Festival

19:15-
19:45

Bilateralt möte med Islands kulturminister Illugi Gunnarsson och Islands industriminister Ragheidur Elín
Árnadóttir om filmpolitik och kreativa industrier.

20:00-
24:00 ”Sverigemottagningen” på Skandinaviska terrassen.

Tisdag 19 maj

19:15-
21:00

Medverkar vid premiärvisningen av Stig Björkmans dokumentär Ingrid Bergman – In her own words
(Jag är Ingrid ) i Salle de Soixantièmes stora festivalpalats.

21:30-
23:30

Hommage till Ingrid Bergman genom efterfest till filmen Ingrid Bergman – In her own words. I paviljongen visas
nio av Ingrid Bergmans mest kända filmer. Värd: Ambassaden, SI, VS, SFC och Mantaray Film

16 - 19 maj
Filmfestivalen i Cannes



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke deltar i nordiskt
ministerrådsmöte på Färöarna
Publicerad 11 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i
möte med Nordiska ministerrådet för kultur den 12 maj.
Ministrarna kommer bland annat att tillsammans med
chefer för nordiska public service-bolag diskutera public
service kulturpolitiska och samhälleliga roll i en digital
framtid.
Ministerrådsmötet är det första av två under året. Under mötet kommer
ministrarna att diskutera vilka framtida satsningar man vill göra för att kunna
förverkliga den strategi för nordiskt kultursamarbete som de nordiska
kulturministrarna har antagit för 2013-2020. Strategin består av fem teman:
Det hållbara, kreativa, interkulturella, unga respektive digitala Norden.
Ministrarna kommer även att diskutera den olagliga handel av kulturföremål
som uppstått i kölvattnet av aktuella konflikter i till exempel Irak och Syrien.

Under mötet kommer ministrarna även att tillsammans med chefer för
nordiska public service-bolag ha en bred temadiskussion kring public service
roll i dag och i en digital framtid. Detta är en del av ett vidare fokus på
mediefrågor som Nordiska ministerrådet för kultur har 2015-2016.

Mötet hålls i Nordens hus i Torshamn. 

Information om Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K)

Kulturministrarna i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och
Åland har det överordnade ansvaret för det nordiska kultursamarbetet inom
Nordiska ministerrådet. I år är Danmark ordförandeland. 
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Kulturministern
presenterar förslag till ny filmpolitik
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
presenterar i dag förslag till ny svensk filmpolitik.
Fredagen den 8 maj, kl 9.00
Plats: Biograf Panora
Adress: Friisgatan 19 D, Malmö
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till IDAHO
Forum i Montenegro
Publicerad 08 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i
IDAHO Forum, en högnivåkonferens om hbtq-personers
mänskliga rättigheter, i Budva, Montenegro den 10-11
maj. IDAHO står för International Day Against
Homophobia, Transphobia and Biphobia.
– Det är mycket glädjande att IDAHO Forum nu arrangeras av Montenegro.
Det är angeläget att poängtera att diskriminering, homofobiska och
transfobiska brott strider mot principen om alla människors lika värde och
rättigheter. Konferensen visar på en politisk vilja att förändra och förbättra
situationen för hbtq-personer, säger Alice Bah Kuhnke.

I samband med mötet kommer kultur- och demokratiministern att träffa
Montenegros minister för mänskliga och minoritetsrättigheter, dr Suad
Numanovic och kulturminister Pavle Goranovic för att bland annat diskutera
landets EU-kandidatur och frågor som rör mänskliga rättigheter. Ministern
träffar också tre lokala NGO:er som arbetar med demokrati-, jämlikhets- och
hbtq-frågor.

I Montenegro arrangerades den första Pride-paraden 2013 och generellt
finns problem i regionen när det gäller diskriminering av hbtq-personer.

Information IDAHO Forum

Under årets IDAHO Forum, som har temat ”Ending hate crime and
violence”, behandlas frågor om vilka åtgärder som har tagits både nationellt,
inom EU och i Europa gällande hatbrott och hur fördomar kan bekämpas.
Tidigare högnivåmöten har bland annat resulterat i att sjutton länder runtom i
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Europa undertecknat en avsiktsförklaring om arbetet för hbt-personers
rättigheter och ett upprop riktat till EU-kommissionen om behovet av en
sammanhållen hbt-strategi på EU-nivå.

Förra året var Sverige tillsammans med Malta värdar för IDAHO Forum.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Berit Högman ny ordförande för
Riksteatern
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Regeringen har i dag förordnat riksdagsledamoten Berit
Högman till ny ordförande i styrelsen för Riksteatern
2015-2019.
- Berit Högman kommer att bli en utmärkt ordförande för en av juvelerna i
svenskt kulturliv. Med hennes bakgrund och erfarenhet kan Riksteatern
fortsätta att utvecklas och bidra till mer kultur för fler i hela landet, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

- Jag håller med Riksteaterns grundare, socialdemokraten Arthur Engberg,
och kulturminister Alice Bah Kuhnke: kultur är alldeles för viktigt för att
förbehållas människor i staden. Riksteatern är en folkrörelse med en mycket
viktig uppgift, att ge människor i hela landet tillgång till scenkonst. Jag är
otroligt glad över förtroendet att få vara en del av det uppdraget, säger Berit
Högman.

Berit Högman född 1958 i norra Värmland, har varit riksdagsledamot sedan
2002, och har bland annat varit ordförande i riksdagens kulturutskott. Hon är
vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.

Förordnandet gäller från och med den 11 maj 2015 fram till Riksteaterns
kongress år 2019.

Bakgrund Riksteaterns styrelse

Riksteatern är en ideell förening där regeringen utser ordförande, en ledamot
och dennes ersättare i styrelsen. Övriga ledamöter utses av Riksteaterns
kongress 2015 utom en som utses av Riksteaterns personal.
Den övriga statliga ledamoten är, enligt tidigare regeringsbeslut,
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verksamhetsledaren Pernilla Bard och utredaren Ulla Duell är hennes
ersättare.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stöttar interreligiöst
samarbete
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Regeringen har i dag beslutat att bevilja stöd till
Sveriges interreligiösa råd för att stötta samarbete
mellan religiösa samfund i Sverige. Stödet på 800 000
kronor under 2015 går till att inrätta en administrativ
funktion för Sveriges interreligiösa råd.
– Samarbete mellan de religiösa samfunden är en viktig pusselbit i vårt
gemensamma arbete mot fördomar och intolerans. Sveriges interreligiösa råd
spelar en stor och viktig roll i det arbetet. Nu ger vi förutsättningar för att
kunna fördjupa det arbetet, säger kultur- och demokratiministern Alice Bah
Kuhnke.

Stödet ska användas till en administrativ heltidstjänst med uppgift att:

samla och förmedla erfarenheter från interreligiösa arbeten som pågår i
Sverige,
fördjupa, utveckla och sprida kunskap om olika religioner i Sverige,
organisera och utveckla rådets utåtriktade arbete för att motverka
antisemitism, islamofobi och andra hot mot religionsfriheten,
ge ett administrativt stöd och utgöra en samordnande länk mellan rådet
och medlemssamfunden.

Arbetet ska redovisas till Kammarkollegiet senast den 26 februari 2016.
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Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
20-21
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

11-24 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

21-22/5
EU-toppmöte, Bryssel

Kristina Persson

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

18/5
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


19/5
Anförande vid Möllekonferensen, Mölle

20/5
Möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Stockholm

21/5
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

11/5
Inrikes resa

18/5
Deltar i kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

19/5
Talar vid SNS arbetsmarknadsdag 2015, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

12/5
Deltar i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/5
Utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, riksdagen

Inrikes resa

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

11/5
Inrikes resa



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Anförande på seminarium om Statskontorets återapportering, Stockholm

Anförande på seminariet Famna, Stockholm

Per Bolund

21/5
Talar på Konsumentdagarna, Lidingö

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

11/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

18/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

12/5
Deltar i nordiskt ministerrådsmöte för kultur, Färöarna

16/5



Deltar vid Festival de Cannes, Cannes

19/5
Möte i rådet för utbildning, ungdom, kultur och sport, Bryssel

22/5
Deltar i Stadsvandring ”I slavhandels fotspår”, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

18/5
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

18/5
Inrikes resa

19/5
Anförande på seminarium för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och
EK, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

19-22/5
Utrikes resa

Anna Johansson

11-15/5
Utrikes resa



18/5
Inrikes resa

Besök av Kinas transportminister

19/5
Anförande på Logistik & Transportmässan, Göteborg

Anförande på Näringslivets Transportråds årsstämma, Göteborg 

20/5
Deltar i flygseminarium, riksdagen 

21/5 
Anförande på Dagens Nyheters konferens ”Den moderna staden”,
Stockholm

Mehmet Kaplan

11/5-12/5
Utrikes resa

13/5
Invigning av BoKlok, Huddinge

16/5
Besök på Birdie datorfestival, Uppsala

19/5
Anförande på Tylösandsveckan, Tylösand

20/5
Medverkar på Plan-och bostadsdagarna, Varberg

Deltar på Bofrämjandets seminarium, Stockholm

21/5
Huvudtalare på DN:s konferens ”Den moderna staden”, Stockholm

22/5
Deltar på samhällsbyggnadsseminarium, Kiruna



Sven-Erik Bucht

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

19/5
Deltar vid Tylösandsdagarna, Tylösand

Besök på Wapnö mejeri, Halmstad

21/5
Deltar i Nationella skogsprogrammets rådsmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

18/5
Inledningstalar på Dementia Forum X, Stockholm

19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

22/5
Medverkar i paneldiskussion vid konferensen ”Supporting children with
imprisonned parents and their families-challenges, Rights and
Responsibilities”

Annika Strandhäll

20/5
Inrikes resa

25/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström



11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm

18/5
Deltar i World Health Assembly, Geneve

20/5
Besöker e-hälsomyndigheten, Stockholm

22/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Möte med Sydkoreas hälsominister, Stockholm

23/5
Deltar i Göteborgsvarvet, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel

21/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

13/5
Möte i EU-nämnden, riksdagen

Besöker Sanoma Utbildning AB, Stockholm

18/5
Deltar i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott, Bryssel



19/5
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

20/5
Besöker Tylösandsveckan, Tylösand

Helene Hellmark Knutsson

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

18/5
Invigning av Rymdexpo utställning, Kungsträdgården

19/5
Utrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

14/5
V4 möte, Bratislava

18-19/5
Deltar i rådet för utrikesfrågor, Bryssel

Isabella Lövin

12-13/5
Deltar i ”Stockholm Forum on Security and Development: Promoting a
sustainable peace”, Stockholm



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
19-20
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

4-17 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

4/5
Deltar i TCO-kongress

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

11/5
Möte med Institutet för framtidsstudier, Stockholm

Möte med Föreningen Norden, Stockholm

12/5
Möte med Framtidsrådet, Stockholm

13/5
Avslutningsanförande vid Sjunde AP-fondens seminarium, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

11/5
Besöker Borlänge

Finansdepartementet

Magdalena Andersson



5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

12/5
Deltar i Ekofin (rådet för ekonomiska och finansiella frågor), Bryssel

Ardalan Shekarabi

5/5
Medverkar i seminarium ” Ny styrning av välfärden - bortom NPM på
Mälardalens Högskola”, Västerås

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Tal på Juseks seminarium, Stockholm

Deltar vid seminarium Global Utmaning, Stockholm

11/5
Inrikes resa

Per Bolund

4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om "Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor?"

Försvarsdepartementet



Peter Hultqvist

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

12/5
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

6/5
Utrikes resa

11/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

Deltar i Talkshow P.S, Tensta

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

12/5



Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte för Kultur, Färöarna

16/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

4/5
Besök Volvo Cars, Göteborg

5/5
Inrikes resa

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor (FAC)/handel, Bryssel



8/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/5
Anförande vid Svensk Handels årsstämma, Stockholm

12/5
Medverkar i diplomeringsceremonin Global Swede, Stockholm

Anna Johansson

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation i Vega, Haninge

Diplomatutdelning på Lilla Kommissionen, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Talar på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad, Stockholm

7/5
Medverkan på IT & Telekomföretagens årsmöte, Stockholm

Anförande på Bostadsforum, Stockholm

Medverkan på Trähusbranschens årsmöte, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



8/5
Medborgardialog med EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen,
Stockholms Universitet

11/5
Utrikes resa

13/5
Möte med indisk delstatsminister, Stockholm

Invigning av BoKlok, Huddinge

Sven-Erik Bucht

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

11/5
Deltar i rådet för jordbruk och fiske, Bryssel

Socialdepartementet

Åsa Regnér

4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Deltar i Utbildningskongress ordnat av Senior i Centrum, Malmö

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5



Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

9/5
Deltar i Feministiskt Forum, Stockholm

12/5
Medverkar som hedersgäst på Framtidens kvinnliga ledare 2015, Stockholm

Annika Strandhäll

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

11/5
Landstingsdialog, Gävleborg

12/5
Medverkar på seminarium för alkohol och drogforskare 2015, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

4/5
Deltar i seminarium om att OECD överlämnar rapport, Stockholm

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg

7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

11/5
Anförande på Lärarkonferens i Ung Företagsamhet, Älvsjö

Helene Hellmark Knutsson

4/5
Inleder och avslutar IVA:s seminarium om universitets- och högskolepolitik
”När tre blir ett”, Stockholm

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5



Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

11/5
Möte med Siemens Healthcare, Stockholm

14-15/5
Deltar på Ministerial Conference and Bologna Policy Forum, Armenien

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

5/5 
Utrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Besöker Uppsala

Medverkar på Europadagen, Stockholm

Isabella Lövin

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm

7/5
Avslutningstalar på Sidas lärarseminarium, Stockholm

Partiarrangemang



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om
nationell strategi för musik- och
kulturskolan
Publicerad 30 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Professor Monica Lindgren har i dag fått i uppdrag att
som särskild utredare ta fram förslag till en nationell
strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.
- Det är uppseendeväckande att det hittills inte funnits en nationell strategi
för en verksamhet som varje år möter 400 000 barn och unga. Nu tar vi
första steget i riktning mot en sådan, något som också har efterfrågats av
företrädare för musik- och kulturskolan. En tydligare politik kan
förhoppningsvis ge fler barn och unga möjligheten att prova på att stå på
scen, spela musik eller dansa, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag
och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala
musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Monica Lindgren är professor i musikpedagogik vid Göteborgs universitet.
Hon examinerades som lärare i musik och svenska 1983 och har varit
verksam som lärare inom både grundskola och kulturskola. Sedan början av
1990-talet har hon arbetat inom lärarutbildningen där hon under de senaste
tio åren främst varit aktiv som forskare inom området kultur och skola. För
närvarande arbetar hon med forskningsprojektet El Sistema – villkor för
musikaliskt lärande och identitet i en interkulturell kontext.

Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016.

Utredningsuppdraget består av i huvudsak följande punkter.

https://www.regeringen.se/


kartlägga och beskriva den kommunala musik- och kulturskolans
verksamhet i Sverige,
identifiera hinder för elever att delta i den kommunala musik- och
kulturskolans verksamhet (avgifter, utbud, köer, socioekonomisk
bakgrund, kön etc.) och vilka insatser som behöver göras för att uppnå
en mer jämlik musik- och kulturskola,
föreslå åtgärder för hur försörjning av lärare som ska undervisa i den
kommunala musik- och kulturskolan kan säkras i framtiden, och,
lämna förslag till en nationell strategi för samordning och uppföljning av
den kommunala musik- och kulturskolan och göra en bedömning av för-
och nackdelar med att författningsreglera kommunernas ansvar för
verksamheten.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
18-19
Publicerad 24 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

27 april till 10 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27/4
Inrikes resa

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

1/5
Partiarrangemang, Sundsvall

7/5
Muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

27/4
Inrikes resa till Kalmar län

28/4
Inrikes resa till Blekinge

https://www.regeringen.se/


29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

4/5
Närvara vid mottagning på Kinas Ambassad, Stockholm

Medverka vid Romklubbens projekt ”Rethink economics”, Stockholm

5/5
Möte med utrikesutskottet, riksdagen

6/5
Anförande vid seminarium om Global deal, Stockholm

Möte med Nordiska rådets svenska delegation

7/5
Utrikes resa

8/5
Möte med Ungdomsbarometern

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

28/4
Arbetsplatsbesök med Sveriges byggindustrier, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Möte med Tysklands arbetsmarknadsminister, Berlin

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



6/5
Medverkar vid Växjö Pride, Växjö

8/5
Dialog med det civila samhället om dess roll för nyanländas etablering,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Partiarrangemang

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Per Bolund

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Rundabordssamtal om kontanthantering, Stockholm

28/4
Anförande på seminarium om den gröna ekonomin och finansmarknadens
roll, Stockholm



4/5
Inledningsanförande på Svensk Försäkrings årsmöte, Stockholm

5/5
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Riksdagsseminarium om ”Vilka politiska beslut behövs för att få en grönare
finanssektor”?

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

7/5
Riksdagsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Utrikes resa



Anders Ygeman

27/4
Anförande på Kungliga Krigsvetenskapsakademins seminarium om
cybersäkerhet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

28/4
Deltar vid Tomas Tranströmers begravning, Stockholm
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm
Anförande på Barnkulturkonferens, Stockholm

5/5
Deltar i seminarium om medborgerligt engagemang, Stockholm

6/5
Talar vid Biblioteksföreningens 100-årsjubileum, Lund

Delar ut Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset, Stockholm

7/5
Deltar på Scenkonstens branschdagar, Västerås

8/5
Invigning av utställningen “Välkommen till Sverige”, Malmö

10/5
Utrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson



27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Anförande på Power Circle Summit 2015, Göteborg

7/5
Anförande på Svensk Energis stämma, Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm

29/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

29-30/4
Utrikes resa

1/5



Partiarrangemang

6/5
Anförande på samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

7/5
Deltar vid rådet för utrikes frågor(FAC)/handel, Bryssel

Anna Johansson

27/4
Besöker Volvo, Göteborg

28/4
Inledningstalar på Miljörapportens konferens Ekotransport 2030, Stockholm

29/4
Deltar i hearing, riksdagen

Medverkar i panelsamtal om infrastruktur anordnat av Tysk-Svenska
Handelskammaren, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

4/5
Inrikes resa

5/5
Besök från Angeredsgymnasiet, Stockholm

8/5
Inrikes resa

9/5
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg



4/5
Inledningstalar på Hyresgästföreningens seminarium, Göteborg

5/5
Besöker ny pendeltågstation, Vega

7/5
Anförande på Bostadsforum

Sven-Erik Bucht

27/4
Delar ut pris Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

4/5
Besöker Skogsstyrelsen, Jönköping

5/5
Besök av Rumäniens jordbruksminister, Stockholm

Deltar vid Lantmännens föreningsstämma, Stockholm

7/5
Besök på Älveby Gård, Strängnäs

Socialdepartementet

Åsa Regnér

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Deltar i utställning i T-banan, Stockholm

Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang



4/5
Deltar i Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

6/5
Inrikes resa

7/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

8/5
Möte med Jämställdhetsrådet, Stockholm

Annika Strandhäll

27/4
Besöker arbetsplatser, Sundsvall

29/4
Medverkar i LO:s försäkringskonferens, Borlänge

1/5
Partiarrangemang

4/5
Utrikes resa

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

6/5
Medverkar i seminarium med Svenska Försäkringsföreningen, Stockholm

7/5
Medverkar i TCO-seminarium, Stockholm

8/5
Inledningstalar på konferens med Sveriges Socionomers Riksförbund
Stockholm

Gabriel Wikström

27/4



Deltar på seminarium om psykisk ohälsa, Stockholm

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Deltar i Landstingsdialog, Södermanland

1/5
Partiarrangemang, Enköping och Uppsala

6/5
Medverkar på Karolinska Institutets konferens om hälsa och välstånd,
Stockholm

Anförande på Psykiatridagen, Stockholm

Deltar på Swecares årsmöte, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

5/5
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

27/4 
Deltar i nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på Västsvenska Handelskammaren, Göteborg



7/5
Besöker Lärcentrum, Järfälla

8/5
Anförande på Rikskonferens för Gymnasieskolans introduktionsprogram,
Eskilstuna

Helene Hellmark Knutsson

27/4
Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Partiarrangemang

6/5
Anförande på seminarium ”Forska! Sverige Agenda hälsa och välstånd”,
Stockholm

8/5
Besök på forskningsanläggningen European Spallation Source(ESS), Lund

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

27-28/4
Deltar i översynskonferensen för ickespridningsavtalet (NPT), New York

29/4
Tar emot Ålands lantråd Camilla Gunell

30/4
Utrikes resa

1/5
Partiarrangemang

Isabella Lövin

27/4



Deltar på International Support for Ukraine Conference, Kiev

4/5
Deltar på välgörenhetsgala för barn i Sydafrika, Gaza, Syrien m fl,
Stockholm

5/5
Deltar i Diakonia-seminarium, Stockholm



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
17-18
Publicerad 17 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

20 april till 3 maj
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

20/4
Inrikes resa

24/4
KU-utfrågning, riksdagen

Kristina Persson

20/4
Besöker Norrtälje

28/4
Inrikes resa

30/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa
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Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

20/4
Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

25/4
Informella Ekofin, Riga

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ardalan Shekarabi

21/4
Medverkan på seminarium om ny styrning av välfärden, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Medverkande på Förvaltningspolitiska dagen, Stockholm

Tal på Svenska spels årsstämma, Visby



24/4
Anförande på seminarium om upphandling, Östersund

28-29/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa

Per Bolund

21/4
Anförande på DI:s Hållbarhetskonferens

22/4
Inrikes resa

27/4
Medverkar vid Visitadagen, Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

20/4
Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Anförande vid Folk och Försvar, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

22/4
Inrikes resa

23/4



Utrikes resa

27/4
Invigning av Hässleholms Tingsrätt, Hässleholm

1/5
Inrikes resa

Anders Ygeman

20/4
Inrikes resa

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

20/4
Talar vid First Nordic Ukraina Film Festival, Stockholm

21/4
Deltar i möte med Svenska kommittén mot ansemitism, Stockholm

22/4
Deltar i konferens för Romsk inkludering, Luleå

28/4
Deltar i samrådsmöte med de nationella minoriteterna, Stockholm

29/4
Anförande vid World Press Freedom Day, Stockholm

Miljö- och energidepartementet



Åsa Romson

20/4
KU-utfrågning, riksdagen

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/4
Inrikes resa

27/4
Deltar på Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

Ibrahim Baylan
23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Ibrahim Baylan

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

1/5
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

19-21/4
Utrikes resa

28/4
Inledningstal på DI Gasell, Stockholm



29/4
Utrikes resa

29/4
Anförande på Swedish Medtech årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Anna Johansson

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

21/4
Invigning RTC, Sundsvall

22/4
Medverkar på konferensen Eayfairs, Malmö

Möte med Helsingborgs kommun

23/4
KU-utfrågning, riksdagen

Medverkar på Redareföreningens årsmöte, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

21/4
KU-utfrågning, riksdagen

22/4
Invigning av studentbostäder, Örebro

Deltar på Byggstartsceremoni Aspö-Logi, Skövde

23/4
Anförande på Ecoforum, Stockholm



24/4
Anförande på SABOs kongress, Karlstad

28/4
Deltagande på Ledarskapsdagen, Göteborg

Sven-Erik Bucht

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

27/4
Prisutdelare Arla Guldko, Stockholm

29/4
Medverkar på internationell konferens om djurvälfärd, Köpenhamn

Socialdepartementet

Åsa Regnér

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

21/4
Anförande vid Senior Välfärdskonferens, Göteborg

Inledningstalar på konferensen ”Bioståndshandläggare i äldreomsorgen”,
Stockholm

22/4
Medverkar på Seniorernas distriktordförandekonferens, Stockholm

23/4
Medverkar på Konferens för Vård och Omsorg, Gävle

26/4
Utrikes resa



28/4
Besök på Gender Center, Kungsängen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Annika Strandhäll

21/4
Medverkar på PKT:s konferens, Stockholm

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/4
Deltagande i seminarium om ”äldrefattigdom i ett välfärdssamhälle”,
Stockholm

27/4
Inrikes resa

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Gabriel Wikström

20-24/4
Utrikes resa

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

28/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

20-22/4
Inrikes resa

23/4
Muntlig frågestund, riksdagen

27/4
Nordiskt ministermöte, Köpenhamn

29/4
Inrikes resa

1/5
Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

20/4
Besöker Mittuniversitet, Sundsvall

21/4
Anförande på Svensk Näringsliv, Stockholm

22/4
Besök på Tekniska museet, Stockholm

23/4
Talar på seminarium om forskningspolitik och jämställdhet, Stockholm

24/4
Besök på Högskolan Väst, Trollhättan

27/4



Föreläsning på Stockholms Universitet, Stockholm

1/5
Inrikes resa

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

21-23/4
Deltar i "Asian-African Summit", Jakarta

27-28/4
Utrikes resa

1/5
Inrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturen stärks i regeringens
vårbudget
Publicerad 15 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

I regeringens vårbudget som publiceras i dag
presenteras satsningar som ska stärka
förutsättningarna för kreativitet, delaktighet och
mångfald i Sverige. Bland annat vill regeringen öka
anslaget till Skapande skola, ta fram en nationell
biblioteksstrategi samt påbörja en omfattande
utbildningsinsats om rasism och intolerans.
– Det här är en budget som innebär mer kultur för fler. I verkligheten innebär
det här att fler barn och unga får en chans att möta kultur tidigt. Biblioteken
får det erkännande de förtjänar och vårbudgeten innebär också att den
regionala kulturen får tillbaka de resurser som försvann i höstas, säger
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Skapande skola stärks för att omfatta förskolan

Regeringen föreslår att anslaget till Skapande skola ska öka med 10 miljoner
kronor för 2015. Denna satsning ska gå till professionell kulturverksamhet i
förskolan. Genom att bygga ut satsningen till att också omfatta förskolan
skapas förutsättningar för professionell konstnärlig och kulturell verksamhet
för barn i de allra yngsta åldrarna. 
Regeringen bedömer att anslaget även bör öka med motsvarande belopp åren
2016-2018.

En biblioteksstrategi för hela Sverige förbereds

23 miljoner kronor avsätts 2015-2018 för att ta fram en strategi för det
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svenska biblioteksväsendet.

Regeringen föreslår att Kungliga biblioteket ges i uppdrag att ta fram en
strategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom hela det
svenska biblioteksväsendet. I uppdraget ingår även att fortsätta arbetet med
att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris. Under 2015
avsätts därför 5 miljoner kronor i detta syfte. Därefter beräknas anslaget
ökas med 6 miljoner kronor årligen 2016–2018 för ändamålet.

Stor utbildningssatsning om rasism och intolerans

Under 2015-2017 ska 25 miljoner kronor avsättas för att genomföra en
utbildningsinsats om rasism och olika former av intolerans. 
Uppdraget ges till Forum för levande historia i samarbete med Skolverket
och omfattar kunskapshöjande insatser om rasism och liknande former av
intolerans såsom afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, homofobi
och transfobi. Syftet är att bidra till att skapa ett jämlikt samhälle präglat av
respekt för alla människors lika värde och rättigheter och till att främja
demokratin.

Arbetet med romsk inkludering är fortsatt prioriterat

Strategin för romsk inkludering som sträcker sig till 2032 har som
övergripande mål att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha lika möjligheter i
livet som den som är icke-rom. Regeringens arbete med strategin för romsk
inkludering är därför fortsatt angelägen och tillförs 13 miljoner kronor årligen
för perioden 2016-2019.

Påbörjad kultursatsning i miljonprogramsområden

Statens kulturråd och Statens konstråd får sammanlagt 2 miljoner kronor för
att förbereda en kultursatsning i miljonprogramsområden. Regeringen vill
därefter utveckla satsningen med totalt 170 miljoner kronor under 2016-
2018.

Tillgången till kulturell verksamhet och en stimulerande livsmiljö är
avgörande både för vårt välmående och demokratiska deltagande.
Satsningen ska bland annat stödja kulturella initiativ från lokala
civilsamhällesorganisationer som vill engagera sig i utvecklingen och den
konstnärliga gestaltningen av sitt närområde.



Kultursamverkansmodellen förstärks med 15
miljoner kronor

Regeringen föreslår att anslaget till regional kultursamverkan höjs med 15
miljoner kronor. Regeringens ambition är att kulturen ska nå fler i hela landet
och vara mer jämlik. Där spelar den regionala kulturen en viktig roll.

Kultursamverkansmodellens syfte är att ge ökat genomslag för regionala
prioriteringar och variationer, samt främja samverkan mellan statliga,
regionala och lokala aktörer.

Omval i Båstads kommun

14 miljoner kronor avsätts under 2015 för att genomföra omval till
kommunfullmäktige i Båstad kommun. Valprövningsnämnden har fattat
beslut om omval i Båstads kommun efter att valresultatet 2014 överklagades.
Omvalet kommer att genomföras den 10 maj 2015. Därför avsätts medel till
Valmyndigheten för deras kostnader och för statsbidrag till kommunerna för
deras medverkan.

Ökat stöd till trossamfundens säkerhetsarbete

Under 2015 avsätts 7 miljoner kronor för trossamfundens utökade
säkerhetsarbete. I spåren av attentaten i Paris och Köpenhamn har
skadegörelsen och hoten riktade mot olika trossamfund och deras företrädare
ökat.

Religionsfriheten är central i en demokrati och det är av stor vikt att alla
medborgare ges en möjlighet att få utöva sin religion.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke
presenterar kultursatsningar i
regeringens vårbudget
Publicerad 13 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

I samband med sitt besök i Östersund presenterar
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kultursatsningar i regeringens vårbudget.
Anmälan sker till pressekreteraren.

Onsdag den 15 april, kl 9.00 
Plats: Exercishallen Norr
Adress: Infanterigatan 30, Östersund
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Regeringen lanserar nationellt
kunskapscentrum om rasism
Publicerad 12 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Regeringen presenterar i dag två insatser för att sprida
de lyckade modeller som finns för att minska
rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.
Dels avsätter regeringen 5 miljoner kronor för 2015, och återkommer i
budgetpropositionen för 2016 med medel för kommande år, till Göteborgs
universitet för att möjliggöra inrättandet av ett nationellt resurscentrum för
bl.a. utveckling och spridning av kunskap och metoder som har utvecklats
inom det. s.k. Toleransprojektet i Göteborg.

Dels inrättar regeringen ett forskningsprogram och utlyser medel till
forskning om rasism.

- Rasistiska föreställningar är i grunden ett hot mot hela den värdegrund som
bär upp vår demokrati. En viktig del i kampen mot rasism handlar om att
bekämpa fördomar. Det gör vi bäst genom ökad kunskap. I det arbetet spelar
universitet och högskolor en avgörande roll och därför stärker vi nu den
tvärvetenskapliga forskningen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för
högre utbildning och forskning.

- Rasismen har en lång och mörk historia i både Sverige och i övriga världen.
Genom den här satsningen bygger vi upp samhällets gemensamma skydd mot
de värderingar som delar upp människor i grupper och ställer oss mot
varandra, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Det finns i dag en modell som har tagits fram av Kungälvs kommun i
samverkan med Göteborgs universitet, det s.k. Toleransprojektet. Detta är ett
arbete som startade 1995 efter mordet på en 14-årig pojke, John Hron, som
misshandlades till döds av fyra ungdomar med koppling till
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högerextremistiska grupper. Projektet har använts framgångsrikt i skolor i 20
kommuner för att skapa ett mer tolerant samhälle och för att minska
rekryteringen av människor till rasistiska organisationer.

Göteborgs universitet avser att i samarbete med Kungälvs kommun inrätta
ett nationellt resurscentrum för studier om rasism och våldsbejakande
extremism. Centrumet kommer bl.a. att organisera fortsatt implementering
av Toleransprojektet. Genom att regeringen tillför medel till Göteborgs
universitet möjliggörs för universitetet att inrätta centrumet och på sikt
utveckla verksamheten ytterligare.

Regeringen avser att genom de offentliga forskningsfinansiärerna tydligare
prioritera forskning inom området rasism. Medel för detta ändamål kommer
att utlysas 2015 och fördelas 2016 och ska kunna sökas av statliga
universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare.



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
16-17
Publicerad 10 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

13-26 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Kristina Persson

13/4
Deltar vid internat för analysgrupperna och framtidskansliet, Lidingö

Deltar i seminarium om integration, Rosenbad

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

15/4
Talar vid industrifackens konferens, Bålsta

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20/4
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Möte med Luxemburgs arbetsmarknadsminister, Stockholm

21/4
Deltar vid informellt ministerrådsmöte EPSCO, Riga

24/4
Inrikes resa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

14/4
Anförande på seminarium om Hållbar upphandling, Stockholm

Deltar vid riksdagsdebatt, riksdagen

Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inrikes resa

16/4
Anförande på Kommuninvests årsstämma, Stockholm

18/4
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

15/4
Inrikes resa

20/4



Inledningsanförande vid försvarsmatsråd Skaraborg, Skövde

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna

Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

17/4
Inleder seminarium om kortlivad klimatpåverkade luftföroreningar,
Rosenbad

21/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ibrahim Baylan

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg



14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

Håller anförande på 33-listan, Stockholm

Deltar på seminarium om PGU, Stockholm

15/4
Deltar i paneldiskussion ”Förutsättningar för entreprenörskap, entreprenörer
och innovation i Sverige”, Jönköping

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

19-21/4
Utrikes resa

Anna Johansson

13/4
Besöker järnvägsspår, Stockholm

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

Inrikes resa

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

20/4
Talar på Swedish Maritime Day, Göteborg

Mehmet Kaplan

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

13/4



Prisutdelning LRF:s Guldmedalj Mjölk, Rosenbad

15/4
Inrikes resa

Håller anförande på Matdagen, Stockholm

17/4
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

20/4
Jordbruks-och fiskeråd, Luxemburg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid UN Womens distriktkonferens, Östersund

20/4
Inledningstalar vid Barnveckan, Stockholm

Annika Strandhäll

13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

16/4
Inledningstalar på frukostseminarium om Fortes rapportarbete, Stockholm



17/4
Inrikes resa

Gabriel Wikström

13/4
Deltar i Landstingsdialog, Uppland

14/4
Inrikes resa

15/4
Inrikes resa

16/4
Deltar vid frågestund, riksdagen

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

20-24/4
Utrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

15/4
Inrikes resa

16/4
Talar på Folkbindningsrådet, Stockholm

18/4



Inrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

14/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg, Göteborg

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

17-19/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
15-16
Publicerad 02 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

6 - 19 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/4
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet
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Magdalena Andersson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington

Ardalan Shekarabi

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm

Per Bolund

7/4
Deltar i lansering av Hallå Konsument, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

10/4
Deltar i möte med Generalsekreterare för Svenska Kyrkan, Uppsala

15/4
Invigningstalar vid Museernas vårmöte, Sigtuna
Deltar vid panelsamtal vid World Art Day, Stockholm



16/4
Deltar i möte med Handikappförbundet, Stockholm

17/4
Deltar i dialogmöte om kultursamverkansmodellen, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Besöker Kina

Ibrahim Baylan

10/4
Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15-16/4
Informellt TTE-råd, Lettland

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

14/4
Invigningstalar på Skogsnäringsveckan, Stockholm

15/4
Inrikes resa

Anna Johansson



7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

15/4
Inledningstalar på Stora Transportdagen, Stockholm

16/4
Medverkar på Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjandes
kongress, Stockholm

Mehmet Kaplan

8/4
Inrikes resa

16/4
Medverkar på Fastighetsägarna GFR:s fullmäktigemöte, Göteborg

Sven-Erik Bucht

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Åsa Regnér

11/4
Inrikes resa

14/4
Inledningstalar på Socionomdagarna, Älvsjö

Annika Strandhäll

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm



13/4
Inrikes resa

15/4
Talar på Tjänstepensionsdagen, Stockholm

Gabriel Wikström

13/4
Inrikes resa

15/4
Anförande på Västmanlands idrottsförbunds årsmöte, Västerås

17/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

17/4
Inrikes resa

Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

13/4
Inledningstalar på vuxenutbildningskonferens, Linköping

16/4
Tala på folkbindningsrådets vårsammanträde, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4



Besöker Uppsala universitet, Uppsala

15/4
Deltar vid seminarium "Starka tillsammans - från idé till verklighet",
Göteborg

Anförande vid internationella vetenskapsfestivalen i Göteborg,

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Turné- och partidag i Umeå

Isabella Lövin

14/4
Deltar på seminariet "Nystart för politik för Global utveckling", Stockholm

16-20/4
Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken, Washington



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya tilläggsdirektiv till utredningen
om det civila samhället fokuserar
på demokrati
Publicerad 01 april 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Idag beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till den
pågående Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U
2014:04). Beslutet innebär att fokus på civilsamhällets
roll i demokratin tydligt förstärks.
– Våra föreningar och organisationer är motorer i vårt samhälle, men
potentialen är stor och Sverige behöver kraften från det civila samhällets
organisationer. Därför har vi fattat beslut om att utredningen även ska
fokusera på civilsamhällets centrala roll i att skapa delaktighet, engagemang
och mångfald, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Utredaren får i uppdrag att:

föreslå hur det civila samhällets villkor kan stärkas så att dess roll i
demokratin kan värnas och utvecklas, och
föreslå åtgärder från det offentliga för att det civila samhällets
organisationer i större omfattning ska nå ut till delar av befolkningen
som står utanför det civila samhällets organisationer och inom sina
organisationer engagera en större mångfald människor.

Utredningen redovisar sitt slutbetänkande den 29 februari 2016.

Den pågående utredningen, som leds av Dan Ericsson, undersöker
möjligheterna att på olika sätt underlätta för det civila samhällets
organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och att därigenom
bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social
sammanhållning.

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
14-15
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

30 mars- 12 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

27-28/3
Besöker Kina

30-31/3
Besöker USA

9/4
Deltar i muntlig frågestund, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte med Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Prime
Minister's Office Finland, Stockholm

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Tar emot slutbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

30/3
Överlämnande av betänkande - Främjandeförbudsutredningen, Stockholm

31/3
Överlämnande av Benchmarking-utredningen, Stockholm

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

9/4
Deltar i seminarium av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) om
spelmissbruk, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

31/3
Svensk Finsk försvarsministerdialog, Hanaholmen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

30/3
Deltar i podsamtal med Hanna Fahl, Stockholm

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

8/4
Utrikes resa

Ibrahim Baylan

10/4
Besök Uppsala Universitet



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

31/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

Anna Johansson

30/3-2/4
Utrikes resa

7/4
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Sven-Erik Bucht

31/3
Utredningen Service i glesbygd presenteras, Stockholm

10/4
Besök på det tyska företaget BKM på Arvidsjaur Flygplats

Socialdepartementet

Annika Strandhäll

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inrikes resa

9/4
Deltar vid seminarium Pensionsgruppen, Stockholm

Utbildningsdepartementet



Aida Hadzialic

8/4
Besöker CSN, Sundsvall

Helene Hellmark Knutsson

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

8/4
Besök på gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm

10/4
Besök på Uppsala Universitet, Uppsala

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

7/4
Inrikes resa

Isabella Lövin

7/4
Deltar på seminarium arrangerat av Utrikespolitiska Institutet och
Naturskyddsföreningen Grönt bistånd, Stockholm



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturministern kommenterar
Tomas Tranströmers bortgång
Publicerad 27 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kommenterar Tomas Tranströmers bortgång.
– Tomas Tranströmer har skapat förutsättningar för mig och miljoner andra
att kunna bli människor. Hans dikter ger oss hopp om en ljusare framtid i en
mörk samtid, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Tomas Tranströmer föddes 1931 i Stockholm och var utbildad psykolog. Han
debuterade 1954 med samlingen "17 Dikter". Tomas Tranströmers poesi är
översatt till över sextio språk och han har själv gjort många tolkningar och
översättningar av utländsk lyrik.

Tranströmers arbete har varit en viktig förebild för författare och poeter i
Sverige och andra länder. Tomas Tranströmer, som själv var en skicklig
pianist, har också inspirerat många tonsättare och hans diktning är ofta
präglad av musikalitet och musikaliska referenser.

År 2011 tilldelades Tomas Tranströmer Nobelpriset i litteratur "för att han i
förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga". Samma år
beslutade regeringen att tilldela Tranströmer utmärkelsen Professors namn
för en enastående författargärning som berikat både det svenska språket och
världslitteraturen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Utökad skolsatsning på unga
HBTQ-personers psykiska hälsa
Publicerad 26 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen fattade i dag beslut om 1,1 miljoner kronor
extra till den pågående utbildningssatsningen för att
skapa en öppen och inkluderande skola som kan verka
hälsofrämjande för unga hbtq-personer.
– Skolan är en plats som alla måste gå till. Därför behöver vi se till att det är
en välkomnande plats för alla. Den här satsningen har redan visat på bra
resultat och nu vill vi att den ska kunna nå ut till fler skolor, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kunhke.

– Att alla ungdomar fullföljer gymnasiet är en mycket högt prioriterad fråga.
Skolan ska ge det stöd som varje ung person behöver för att må bra, klara
sina studier och ta klivet vidare i livet, säger gymnasie- och
kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Regeringens beslut innebär en förstärkning med 1,1 miljoner kronor under
2015, till totalt 3,1 miljoner kronor, för utbildningsinsatser och spridning av
materialet.

Psykisk ohälsa är vanligare bland unga hbtq-personer. Kränkande
bemötande, trakasserier, diskriminering, hot om våld och våld är de troligaste
orsakerna. Unga hbtq-personer uppger även i större utsträckning än andra
unga känslor av otrygghet, avsaknad av emotionellt stöd och brist på tillit till
andra människor.

I samband med antagandet av den nationella strategin för lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck fick
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att i
samråd med Skolverket genomföra insatser för att skapa en öppen och

https://www.regeringen.se/


inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Under 2014 utvecklade
MUCF utifrån uppdraget det normkritiska stödmaterialet Öppna skolan! -
Om hbtq, normer och inkludering i årskurs 7–9 och gymnasiet som kan
användas av skolpersonal med flera, och under 2015 ska utbildningsinsatser
genomföras.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Kiev
Publicerad 25 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker Kiev den 26 – 29 mars för att bland annat se
teaterföreställningen Seven, en dokumentär pjäs
utvecklad av Hedda Krausz Sjögren. Besöket omfattar
också ett möte med Ukrainas kulturminister Vyacheslav
Kirilenko samt möten med representanter för det
ukrainska civilsamhället och kulturlivet.
– Den som inte tror på kulturens makt att förändra samhället har inte sett
Seven. Det ska bli spännande att få se föreställningen på plats i ett land där
kulturen är en så levande kraft i den pågående samhällsförändringen, säger
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Seven har satts upp i många länder och lyfter frågor som rör demokrati,
mänskliga rättigheter och förtryck. Den baseras på erfarenheter av sju
kvinnor från sju länder som kämpar för sina rättigheter.

Delar av Alice Bah Kuhnkes planerade program i
Kiev (med reservation för ändringar)

Närvarar vid teaterföreställningen Seven. Föreställningen följs av middag
med skådespelare, arrangörer och inbjuda gäster.
Plats: Kievs konservatorium

Frukost med representanter för ukrainska civilsamhället.
Plats: Svenska ambassadörens residens

Möte med Yuriy Belousov från Nationellt motverkande av tortyr.
Plats: Ukrainas parlament, Verchovna Rada Ukrajiny
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Möte med musikern och galleriägaren Pavlo Gudimov.
Plats: Ya Gallery

Lunchmöte med Ukrainas kulturminister Vyacheslav Kirilenko om kulturell
frihet, yttrandefrihet och landets närmande till EU. 
Plats: Ambassadörens residens

Middag med parlamentsledamöter, journalister och författare
Plats: Ambassadörens residens

Möte med Yulia Vaganova, biträdande chef på Ukrainas nationella
konstmuseum, för samtal om det nordisk-baltiska konstprojektet Identity.
Plats: Ukrainas nationella konstmuseum

Möte med författaren Liubov Yakimchuk
Plats: Ambassadörens residens

Möte med Hbtq-aktivister
Plats: Ambassadörens residens



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya ledamöter i Kungliga
Dramatiska teatern AB och
Kungliga Operan AB
Publicerad 24 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kulturministern har beslutat att nominera nya ledamöter
i styrelserna för Kungliga Dramatiska teatern AB och
Kungliga Operan AB. I samband med
bolagsstämmorna, som äger rum i april, ska de nya
ledamöterna i nationalscenernas styrelser utses.

Kungliga Dramatiska teatern AB

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum och
professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. 
Tasso Stafilidis, Verksamhetsansvarig Göteborgs Kulturkalas och
skådespelare

Kungliga Operan AB

Baker Karim, långfilmskonsulent och regissör
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA, professor

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Betänkande om
begravningsclearing överlämnat till
kulturministern
Publicerad 24 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag överlämnades ett betänkande från utredningen
om begravningsclearing till kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke. I utredningen
föreslås bland annat att den reglering av kostnader som
sker mellan huvudmännen inom Svenska kyrkan,
begravningsclearing, avskaffas.
Utredningen föreslår också en ny ersättningsmodell för de enskilda
begravningsplatsinnehavarna och för de församlingar som har en allmän
begravningsplats utan att vara huvudman.

Även när det gäller Stockholms och Tranås kommuner bör clearing-systemet
avskaffas oavsett om de ingår eller inte i systemet med en enhetlig
begravningsavgiftssats.

Ytterligare frågor som nu bereds i Regeringskansliet – och som har koppling
till begravningsverksamheten – är frågan om Stockholms och Tranås
kommuner ska inlemmas i systemet med en enhetlig begravningsavgiftssats.
Därutöver bereds även frågan om hur återvinning kan ske av metallföremål
som inte förbränts vid kremeringen samt hur ett prövningsförfarande om
ansökan till ny begravningsmetod kan utformas och tillämpas.

Det har på senare tid också funnits rapporter i media om att regeringen skulle
komma att se över huvudmannaskapet för begravningsverksamheten. Det
finns inga sådana planer och arbetet framöver kommer att fokusera på att
bereda vidare med de frågor som lyfts i detta betänkande samt de frågor som
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finns beskrivna ovan.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Proposition om reformerat
presstöd överlämnat till riksdagen
Publicerad 20 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen
om statens stöd till dagspressen. I propositionen ges
förslag till justeringar av driftsstödet så att regelverket
anpassas till de nya förutsättningarna som dagspressen
står inför. Propositionen innehåller även förslag till
förändrad myndighetsorganisation för presstödet.
– De här förändringarna gör att vi använder presstödet till att ge
förutsättningar för journalistiken att fullfölja sin roll i demokratin. På sikt
kommer vi att behöva se över och anpassa stödet till pressen ytterligare, men
nu får många tidningar chansen att överleva, inte minst de som verkar
utanför de största städerna, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister.

Propositionen innehåller förslag som bland annat syftar till att skapa större
incitament för dagstidningar med driftsstöd att öka sina läsarintäkter samt
främja teknisk utveckling och utveckling av affärsmodeller. 
Förändringarna beräknas också leda till att dämpa konsekvenserna av
upplagefallet vid beräkning av driftsstödet. Förändringarna bidrar till att
presstödssystemet blir mer effektivt, proportionerligt och rättvist.

Regeringen avser att återkomma med förslag om storstadsstödet och
stödnivåer för hög- och medelfrekventa tidningar i höstens
budgetproposition.

Presstödsnämnden ska avvecklas och dess uppgifter bör inordnas inom
Myndigheten för radio och tv. En nämnd för presstöd bör inrättas som ett
särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv.
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Organisationsförändringen bör vara genomförd den 1 juli 2015.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Pater Noster blir statligt
byggnadsminne
Publicerad 19 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat att förklara fyrplatsen
Pater Noster i Tjörns kommun för statligt
byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet kommer att
ange hur det nya byggnadsminnet ska vårdas och
underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.
– Pater Noster är en plats som starkt lever kvar i minnet hos den som varit
där. Det är en plats som berättar om vår historia, men som samtidigt lever
kvar i nuet. Nu ser vi till att fyren kommer att lysa även för kommande
generationer, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Fyrplatsen Pater Noster på Hamneskär i Tjörns kommun tändes första
gången år 1868. År 1977 släcktes fyren, men återinvigdes 30 år senare,
september 2007, efter en grundlig renovering. Hela fyrplatsmiljön med
fyrtorn, mistmaskinhus, bostadshus och uthus utgör en välbevarad helhet
som har ett högt kulturhistoriskt värde.

Information Statliga byggnadsminnen

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter.
Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet. Frågan om en byggnad
ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en
framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för
statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom
skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och
underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till European
platform for Roma inclusion i
Bryssel
Publicerad 16 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
besöker i dag Bryssel med anledning av European
platform for Roma inclusion 16 – 17 mars.
Förutom deltagande vid mötet kommer ministern bland annat att träffa
svenska parlamentsledamoten Soraya Post och Sveriges kulturråd i Bryssel
Tomas Lindman.

Måndag 16 mars
15.30 – 16.30 Möte med kulturråd Tomas Lindman och socialråd Wivi-Anne Hult.

16.30 – 17.20 Möte med Carl-Albert Hjelmborn, chef för Region Skånes
kontor i Bryssel, samt regionala företrädare för Skåneregionen.

17.30 Möte med Momodou M Jallow, vice ordförande för det europeiska
nätverket mot rasism och ledamot i styrelsen för Centrum mot rasism.

Tisdag 17 mars
8.30 – 13.00 Ministern deltar på mötet European platform for Roma
inclusion med bland andra kommissionären för rättsliga frågor, Vera Jourová.

13.00 Möte och lunch med Europaparlamentsledamoten Soraya Post med
delegation.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
13-14
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 mars-5 april
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

30/3
Bilateralt möte Angel Gurría, generalsekreterare för OECD, Stockholm

30/3
Inledningsanförande vid S-2000 årsmöte, Stockholm

1/4
Bilateralt möte Ulla Rosenström, Chief Senior Specialist, Policy-analysis
Unit, Prime Minister's Office Finland, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson
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24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm
Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, Stockholm

30/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, privat sektor, Stockholm

31/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, offentlig tjänstesektor,
Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall
Arbetsplatsbesök på Skönsmon, Sundsvall

Per Bolund

24/3
Anförande på seminarium “Hur ska tillväxten av jobb finansieras?”,
Stockholm

Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist

23/3



Inrikes resa

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

1/4
Utrikes resa

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

23/3
Inrikes resa

Anders Ygeman

31/3
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

25/3
Invigningstalar på Digikult, Göteborg
Anförande på SFI:s slutseminarium ”Tillgänglig bio”

26-29/3
Utrikes resa

31/3
Deltar vid tillkännagivandet av Almapriset, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

25/3
Inrikes resa



26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

24-25/3
Deltar på informellt ministerrådsmöte (FAC), Riga

30/3
Seminarium OECD:s Economic Survey, Stockholm

Anna Johansson

23/3
Studiebesök Chalmers, Göteborg

25/3
Studiebesök Frihamnen, Stockholm

30/3-2/4
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

23/3
Anförande på Årets Bygge-galan, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3



Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

23/3
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

21/3
Utrikes resa

26/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

30/3
Barnombudsmannen överlämnar årsrapport, Stockholm

Annika Strandhäll

22/3
Utrikes resa

30/3
Besök av OECD:s generalsekreterare, Stockholm

30/3
Inrikes resa

Gabriel Wikström

21-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge

25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

30/3
Besök på Karolinska Institutet, Stockholm

31/3
Besök på Mälardalens högskola, Eskilstuna

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

30/3
Deltagande på Givarkonferens för Syrien, Kuwait



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
12-13
Publicerad 13 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16-29 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

25/3
Återrapportering Europeiska rådet, riksdagen

Kristina Persson

19/3
Anförande och paneldiskussion vid Swedish Entrepreneurship Summit,
Örebro

Besöker Örebro Universitet, Örebro

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

17/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, centralorganisationerna,
Stockholm

20/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, industrisektorn,
Stockholm

25/3
Anförande på Finsamkonferens, Linköping

27/3
Trepartssamtal snabbspår för nyanländas etablering, byggsektorn, Stockholm

Talar på Arbetsförmedlingens chefskonferens, StockholmMa

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

18/3
Anförande på Affärsvärldens Bank & Finans Outlook, Stockholm

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

24/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Ardalan Shekarabi

17/3
Anförande på Ny styrning av välfärden, Bortom NPM, Göteborg

18/3
Besök av äldreboendet Persikan, Stockholm

25/3
Myndighetsbesök på Statens Pensionsverk, Sundsvall



Per Bolund

18/3
Anförande Nordic Cash & Treasury Management, Stockholm

19/3
Offentlig utfrågning om kontanter i samhället, riksdagen

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/3
Inrikes resa

23/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/3
Inrikes resa

20/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

23/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

20/3
Deltar vid Miljöbalksdagarna, Stockholm

26/3
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen



Ibrahim Baylan

24/3
Inrikes resa

25/3
Anförande på Svenska kraftnäts "Kund- & intressentmöte", Stockholm

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

26/3
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på Fastighetsmässan, Stockholm



19/3
Anförande på Byggherredagarna, Stockholm

20/3
Tal på UngBo, Malmö

23/3
Podradio, Stockholm

24/3
Anförande på Sveriges Arkitekter, Stockholm

25/3
Studiebesök på Energimyndigheten, Eskilstuna

26/3
Besök på SABO/Mitthem, Sundsvall

Sven-Erik Bucht

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

23/3 
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

16/3
Konferens, nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården,
Rosenbad

18/3
Besök på Ersta diakoni, Stockholm

20/3
Utrikes resa

21/3
Utrikes resa



Annika Strandhäll

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

16/3
Deltar vid WHO-konferens, Geneve

19/3
Deltar på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte, Stockholm

20/3
Anförande på Svenska HFS-nätverks nationella konferens, Västerås

21/3-26/3
Utrikes resa

27/3
Inledningstalar på SKL-seminarium, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

16/3
Inledningstalar på Folkhögskolelärarnas utbildningsdagar, Djurönäset

18/3
Inledningstalar på Yrkeshögskolans forum, Stockholm

20/3
Inrikes resa

24/3
Inledningstalar på konferens för lärare på barn- och fritidsprogrammet,
Huddinge



25/3
Utrikes resa

Helene Hellmark Knutsson

17/3
Dialog med landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

24/3
Tal på examensceremoni på Paideia, Wahrendorf

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm

Möte med Christopher Stoke, Stockholm

26/3
Deltar vid frågestund, riksdagen



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Tilläggsdirektiv till arbetet mot
våldsbejakande extremism
Publicerad 12 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till den
nationella samordnaren för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism. Regeringens nationella
samordnare Mona Sahlin får ytterligare mandat och
resurser för att utveckla insatser.
– Nu fördubblar vi resurserna till arbetet mot radikalisering och rekrytering
till våldsbejakande extremistmiljöer. Samtidigt får Mona Sahlin i uppdrag att
ta fram en sammanhållen strategi av det förebyggande arbetet, bland annat
tydligare stöd till anhöriga och avhoppare, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I de nya uppgifterna till Mona Sahlin ingår att:

Stärka stödet till anhöriga. De föräldrar som i dag bär oro för att barnen
ska radikaliseras och ansluta sig till våldsbejakande extremistgrupper i
utlandet ska få hjälp.
Utveckla arbetet med avhoppare och insatser för dem som återvänder
och misstänks ha deltagit i strider i utlandet. Samordnaren ska utveckla
detta arbete med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Initiera och genomföra en sammanhållen strategi för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism.
Snabbutreda och ta fram förslag till en sådan. En stödtelefon bör kunna
vara på plats före hösten.
Inrätta ett nätverk av experter som kan gynna utvecklingen av det
förebyggande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Tilläggsdirektiven publiceras inom kort på www.regeringen.se

https://www.regeringen.se/




Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Anette Novak utsedd till
medieutredare
Publicerad 11 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har
utsett Anette Novak till särskild utredare i utredningen
En mediepolitik för framtiden (Dir. 2015:26).
– Anette Novaks bakgrund som både publicist och förnyare är två viktiga
kompetenser hos henne som ska leda arbetet med att ta fram förslag till en
mediepolitik som håller på lång sikt. Hennes erfarenhet av att ha arbetat i
den mediala verkligheten långt utanför Stockholms tullar är ytterligare en
tillgång i uppdraget som ska resultera i bättre förutsättningar för den lokala
journalistiken, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

– Jag är hedrad över förtroendet att leda den här viktiga utredningen. Min
ambition är att vi tillsammans med så många som möjligt inom Mediesverige
gemensamt ska lyckas skapa incitament som stärker demokratin, säger
Anette Novak.

Anette Novak är journalist och har mångårig erfarenhet från
mediebranschen, bl.a. som chefredaktör för Norran 2009-2011. Hon har
också drivit egen konsultverksamhet inriktad på förändringsprocesser,
digitalisering samt hur mediepolitik kan bidra till att stärka demokratin i
utvecklingsländer. I dag är hon vd för Interactive Institute Swedish ICT.

CV och pressbild finns bifogat.

Utredaren ska presentera en analys av behovet av insatser senast den 31
oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den
30 april 2016.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

PÅMINNELSE: Alice Bah Kuhnke
presenterar ny medieutredare
Publicerad 10 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kultur- och demokratiministern presenterar den
särskilde utredaren för utredningen En mediepolitik för
framtiden (Dir. 2015:26). Den särskilde utredaren ska
analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när
presstödet i dess nuvarande form upphör.
Onsdagen den 11 mars, kl 13.00
Pressrummet, Rosenbad. (Inpassering sker genom Kopparporten).

Pressträffen kommer att webbsändas på regeringen.se

Anmälan sker till Boris Vasic.
Ta med presslegitimation.

Välkomna!

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
11-12
Publicerad 06 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9-22 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

9/3
Besök av Kiribatis president

10-11/3
Besöker Ukraina

18/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

19-20/3
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9-12/3
Deltar vid nordiskt ministermöte, Grönland

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

9/3
Deltar vid ministerrådsmöte EPSCO, Bryssel

12/3 
Håller anförande på SKL:s Arbetsmarknads-och näringslivsdagar 2015,
Uppsala

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

17/3
Medverkar vid Svenskt Näringslivs seminarium ”Hög arbetslöshet men få
utan jobb”, Stockholm

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland, Linköping

Deltar vid seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public
Management (NPM)

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Per Bolund

10/3
Deltar vid Rundabordssamtal, Stockholm

Håller anförande på seminarium, ”Grön investeringsbank för jobb och miljö i
Sverige”, riksdagen

11/3
Deltar på Global Money Week, Stockholm

Deltar på SvD Accent, Stockholm

Håller föreläsning för Alumni, Stockholm



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

10/3
Deltar på NORDEFCO, Luleå

17/3
Inrikes resa

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

9/3
Inrikes resa

12-13/3
Deltar vid rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF), Bryssel

16/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

10/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid debatt, riksdagen

12/3
Myndighetsbesök, Stockholm

20/3
Deltar vid miljöbalksdagarna, Stockholm

Ibrahim Baylan



10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

18/3
Inrikes resa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

17/3
Anförande på Temadag Life Science, Lund

19/3
Utdelning av Musikexportpriset

20/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

10-11/3
Inrikes resa

13/3
Deltar vid rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE),
Bryssel

19/3
Deltar vid frågestund, riksdagen

Mehmet Kaplan



10/3
Inrikes resa

16/3
Anförande på Hyresgästföreningens ledningskonferens, Stockholm

18/3
Håller anförande på Renoveringsdagen 2015, Stockholm

Håller anförande på fastighetsmässan, Stockholm

Sven-Erik Bucht

9/3
Deltagande på White Guide-galan, Stockholm

Deltar vid nationellt möte angående antibiotika, Stockholm

13/3
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

16-17/3
Deltar vid jordbruksråd, Bryssel

18/3
Deltar på Sånga Säby, Eckerö

Socialdepartementet

Åsa Regnér

8-14/3
Utrikes resa

20/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök på Gustavsbergs vårdcentral



10/3
Deltar vid interpellationsdebatt

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

12/3
Möte med pensionsgruppen, Stockholm

17/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

22/3
Utrikes resa

Gabriel Wikström

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

13-14/3
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

10/3
Håller anförande vid Ansvarskonferens 2015, Malmö

13/3
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Aida Hadzialic

12/3



Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Helene Hellmark Knutsson

9/3
Håller anförande vid rymdforum 2015, Göteborg

Besök på Göteborgs Universitet, Göteborg

10/3
Besök på Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

11/3
Besök på Kungliga biblioteket, Stockholm

Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

12/3
Uppföljande möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/3
Besök Malmö högskola, Malmö

17/3
Dialog med Landshövdingen, Stockholm

18/3
Besök vid Örebro universitet, Örebro

Medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summit, Örebro

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin

9/3
Besök av Kiribatis president, Stockholm

10/3
Deltar i Internationella Dialogen för freds- och statsbyggande, Stockholm



11/3
Besök av Christina Duarte, finansminister Cap Verde, Stockholm

12/3
Deltar i rådet för utrikes frågor (FAC), Bryssel

13/3
Utrikes resa

20/3
Medverkar på Världsvattensdagen, Stockholm



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Framtidens mediepolitik ska
utredas
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat om direktiv till en särskild
utredare som ska analysera behovet av nya
mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande
form upphör. En utgångspunkt för analysen ska vara de
demokratiska utmaningar som följer av
medieutvecklingen och den förändrade
medieanvändningen.
– Det är hög tid för mediepolitiken att anpassa sig till en ny verklighet på
precis samma sätt som mediebranschen nu gör. Den här utredningen ska ge
oss de verktyg som behövs för att medierna ska kunna överleva och fortsätta
att fylla sin roll som byggsten i vår demokrati, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara
demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus för utredaren.
Med utgångspunkt i analysen ska utredaren lämna förslag till utformning av
nya mediepolitiska verktyg. Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna
för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig
nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor.

En analys av behovet av insatser ska redovisas senast den 31 oktober 2015.
Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.

Direktiven kommer att publiceras i sin helhet under dagen på
www.regeringen.se/kultur

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya tilläggsdirektiv till utredningen
för arkitektur, form och design
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag beslutat om tilläggsdirektiv till
utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för
arkitektur, form och design. Den särskilde utredaren
Christer Larsson ska även nu analysera och lämna
förslag på hur arkitektur-, form- och designområdet i
högre grad kan präglas av dialog och delaktighet samt
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Utredningen ska
vara slutförd senast den 1 oktober 2015.
– För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi engagera människor som ju
ska leva i den verklighet som skapas. Möjligheten till engagemang och
påverkan kan leda till att fler känner ett ansvar för att värna och utveckla sin
livsmiljö, Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

I tilläggsdirektiven konstaterar regeringen att det fortfarande finns många
hinder för en hållbar samhällsutveckling. Offentliga såväl som privata
aktörer kan genom ett medvetet arbete med arkitektur, form och design bidra
till att undanröja många av dessa hinder. Exempelvis genom att göra
samhället mer tillgängligt och klimatsmart.

Regeringen framhåller att boende och brukare måste kunna vara delaktiga i
processer som rör utformning och gestaltning av gemensamma miljöer. I
dagsläget ser det inte alltid ut på detta sätt. Därför ges utredaren i uppdrag
att analysera och lämna förslag på hur processer kring arkitektur, form och
design i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet. Detta inkluderar
bl.a. frågor om medborgardialog och vikten av att se till barns och ungas
särskilda förutsättningar för deltagande.

https://www.regeringen.se/


Direktiven kommer att publiceras i sin helhet under dagen på
www.regeringen.se/kultur



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
10-11
Publicerad 27 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2-15 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

3/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

6/3
Bilateralt möte om klimat- och energifrågor med Nick Mabey, rådgivare till
Tony Blair och Ed Miliband

Möte med Institutet för framtidsstudier

8/3
Inrikes resa

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljöstrategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

6/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

12/3 
Muntlig frågestund, riksdagen

13/3 
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

Ardalan Shekarabi

2/3
Tar emot Överprövningsutredningen

3/3
Ny styrning av välfärden-bortom New Public Management (NPM)

5/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

10/3
Besöker länsstyrelsen i Östergötland

Seminarium: Ny styrning av välfärden – bortom New Public Management
(NPM)

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist



2/3
Myndighetsbesök på FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

5/3
Anförande vid seminarium om försvars- och säkerhetspolitik

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

5/3
Seminarium om New Climate Economy-rapport

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

2/3
Invigning av gasstation E.On, Huddinge

5/3
Deltar i Rådet för transport, telekommunikationer och energi (TTE), Bryssel

10/3
Medverkar vid European Wind Energy Association (EWEA)

Näringsdepartementet



Mikael Damberg

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Inrikes resa

Anna Johansson

9/3
Deltar på Handelskammaren Värmlands infrastrukturkonferens

11/3
Inrikes resa

Mehmet Kaplan

4/3
Talar om bostadssegregation och stadsutveckling på Kista folkhögskola

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

2/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm



Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

5/3
Anförande vid UN Women, Sveriges event inför Internationella kvinnodagen

8/3
Utrikes resa

Annika Strandhäll

9/3 
Studiebesök

11/3
Deltar på Försäkringskassans chefsdagar

13/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

Gabriel Wikström

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

7/3
Deltar vid seminarium om folkhälsa, motion och kost, Mora

10/3
Deltar i interpellationsdebatt, riksdagen

11/3
Deltar vid Svenska psykiatrikongressen i Göteborg

12/3
Deltar i frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala



Helene Hellmark Knutsson

3/3
Deltar vid Ministerrådet för konkurrenskraft (KKR), Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

2/3
Besöker Genève och MR-rådets högnivåsession

3-5/3
Deltar i statsbesöket till Finland

6/3
Deltar i informellt utrikesministermöte, Riga

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndigheten för radio och tv ska
förbereda myndighetsförändring
för presstödsfrågor
Publicerad 26 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har idag gett Myndigheten för radio och tv i
uppdrag att förbereda inordnande av uppgifter från
Presstödsnämnden och inrättande av en nämnd för
presstöd som ett särskilt beslutsorgan inom
myndigheten från den 1 juli 2015.
Regeringen har idag även gett Presstödsnämnden i uppdrag att dels
förbereda en överföring av uppgifter från Presstödsnämnden till
Myndigheten för radio och tv, dels förbereda en avveckling av
Presstödsnämnden per den 30 juni 2015.

Regeringen avser att i mars 2015 lämna en proposition till riksdagen med
förslag om en förändrad organisation för frågor om presstöd.

Uppdragen gäller med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
9-10
Publicerad 20 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

23 februari – 8 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

25/2
Utrikes resa

5/3
Statsministerns frågestund, riksdagen

Kristina Persson

24/2 
Uppvaktning av S-studenter

25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

3/3
Anförande i Riksdagsgruppen

Arbetsmarknadsdepartementet

https://www.regeringen.se/


Ylva Johansson

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

3/3
Kunskapsseminarium om ny arbetsmiljö-strategi, Stockholm

5/3
Studiebesök vid skyddsrond, Stockholm

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

Inga engagemang rapporterade

Ardalan Shekarabi

4/3
Anförande vid Upphandlingsdagen, Göteborg

Per Bolund

Inga engagemang rapporterade

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

4/3
Myndighetsbesök på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM),
Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

Inga engagemang rapporterade



Anders Ygeman

Inga engagemang rapporterade

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5/3
Inrikes resa

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

6/3
Frukostmöte med Green Growth Group, Bryssel

Deltar i Miljörådsmöte, Bryssel

Ibrahim Baylan

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Inrikes resa, Luleå

2/3
Invigning av gasstation E.ON, Huddinge

5/3
Deltar i TTE-råd, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

Inga engagemang rapporterade

Anna Johansson



26/2
Möte med Danmarks transportminister, Danmark

27/2
Anförande på seminarium Aktiv Kommunikations kapitalmarknadsfrukost,
Malmö

Mehmet Kaplan

5/3
Anförande på Göteborgsmarknaden, Göteborg

6/3
Invigning av Passivhus, Alingsås

Sven-Erik Bucht

23/2
Besök i Luleå och Piteå

24/2
Deltagande på 100-årsjubileum till minne av Ragnar Lassinantti, Haparanda

 

Socialdepartementet

Åsa Regnér

25/2
Utrikes resa

3/3
Prisutdelning för näringslivets mäktigaste kvinnor, Stockholm

4/3
Inledningstal på konferens om jämställdhet, Stockholm

4/3
Anförande och prisutdelning för välfärdens viktigaste kvinnor, Stockholm

8/3



Utrikes resa

Annika Strandhäll

Inga engagemang rapporterade

Gabriel Wikström

26/2
Deltar vid Skid-VM, Falun

3/3
Deltar vid Högnivåmöte, Bryssel

4/3
Deltar vid Kvalitetsdagarna på Sahlgrenska Sjukhus, Göteborg

Utbildningsdepartementet

Gustaf Fridolin

Inga engagemang rapporterade

Aida Hadzialic

6/3
Medverkar på Språklärarnas konferens, Uppsala

Helene Hellmark Knutsson

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

3/3
Deltar vid KKR, Ministerrådet för konkurrenskraft, Bryssel

Utrikesdepartementet

Margot Wallström



Inga engagemang rapporterade

Isabella Lövin

3/3
Deltar vid högnivåkonferens om ebola, Bryssel



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Museerna ska göras mer
tillgängliga i hela landet
Publicerad 12 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om tilläggsdirektiv till
Museiutredningen 2014/15. Den särskilda utredaren
Clas-Uno Frykholm ska inom ramen för sin översyn av
den statliga museipolitiken nu även analysera och
föreslå hur verksamhet och samlingar vid de centrala
museerna i högre utsträckning kan göras tillgängliga för
människor i hela landet. Utredningen ska vara slutförd
senast den 15 oktober 2015.
De centrala museerna finansieras till största delen med statliga anslagsmedel.
De har kunskapsuppbyggande och förmedlande uppdrag och har ofta en
ledande roll inom sina respektive ämnesområden.

Flertalet av de centrala museerna är lokaliserade till Stockholm. Samtidigt är
deras verksamheter en angelägenhet för alla och de centrala museerna har
ett ansvar för att människor i hela landet på olika sätt kan ta del av dessa
verksamheter.

Regeringen bedömer att det är angeläget att de centrala museernas samlingar
och verksamhet i högre grad än i dag blir tillgängliga i alla delar av landet.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
8-9
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

16 februari – 1 mars
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

17/2
Deltar vid Utrikesnämnden, riksdagen

18/2
Återrapportering från Europeiska Rådet, riksdagen

 

Kristina Persson

17/2
Anförande vid Norsk-Svenska Handelskammarens seminarium, Stockholm

18/2
Samtal med Swedbank Family Office, Stockholm

19/2
Anförande för PRO Global ”Framtidsfrågorna inom Regeringskansliet”

https://www.regeringen.se/


25/2
Artighetsvisit av Frankrikes ambassadör, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommundialog om unga i jobb, Luleå

20/2
Kommundialog om unga i jobb, Östersund

27/2
Kommundialog om unga i jobb, Arlanda

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

17/2
Deltar vid Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande vid Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa



19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa

Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

17/2
Deltar i Folk- och Försvarseminarium, Stockholm

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

17/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

19/2
Myndighetsbesök på Formas

20/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen



Näringsdepartementet

Mikael Damberg

20/2
Möte med Mexikos utrikesminister

25/2
Företagsbesök, Stockholm

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO-möte, Stockholm

20/2
Håller anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

26/2
Utrikes resa

27/2
Håller anförande på seminarium, Malmö

Sven-Erik Bucht

16/2
Inrikes resa

18/2
Högnivåmöte, Rosenbad

24/2
Inrikes resa

Socialdepartementet

Åsa Regnér

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm



19/2
Inrikes resa

25/2
Utrikes resa

Gabriel Wikström

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

26/2
Inrikes resa

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Deltar i debatt, riksdagen

Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

27/2
Deltar vid EU-nämnden, riksdagen

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

18/2
Utrikes resa



Isabella Lövin

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Presstödsnämnden ska utreda
innovationsstöd för dagspressen
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

I dag har regeringen beslutat att ge Presstödsnämnden
i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nytt
innovationsstöd för dagspressen. Branschen genomgår
en stor omställning och innovationer och nytänkande
kommer att krävas för att skapa utrymme för en
ekonomiskt bärkraftig tidningssektor i det nya
medielandskapet.
– Dagspressen i hela landet är avgörande för att vi ska kunna ha en levande
demokrati. Det är särskilt viktigt att kunna utveckla den redaktionella
verksamheten så att journalistiken även kan fortsätta att vara stark i en
digital verklighet, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Presstödsnämnden har fått i uppdrag att utveckla ett stöd som inom ramen
för det nuvarande presstödet ska kunna sökas av en eller flera tidningar
tillsammans för olika projekt inom en rad områden.

Stöd ska kunna ges för att utveckla tidningarnas digitala affärsmodeller. Det
kan handla om redaktionell innehållsutveckling i digitala kanaler såväl som
förbättringar när det gäller digital publicering för att t.ex. öka spridningen av
elektroniska tidningar.

Presstödsnämnden ska redovisa uppdraget senast den 15 maj.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
7-8
Publicerad 05 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

9 - 22 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

12/2
Deltar vid Europeiska rådet, Bryssel

Kristina Persson

9/2
Anförande på Rotary, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

https://www.regeringen.se/


17/2
Anförande på Stockholms Handelskammare, Stockholm

18/2
Kommunkonferens, Luleå

20/2
Kommunkonferens, Östersund

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

13/2
Deltar vid EU-nämnd, riksdagen

17/2
Deltar vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin), Bryssel

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Ardalan Shekarabi

16/2
Anförande Dagens Industri, Stockholm

Per Bolund

16/2
Inrikes resa

17/2
Inrikes resa

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

20/2
Inrikes resa



Försvarsdepartementet

Peter Hultkvist

11/2
Myndighetsbesök

17/2
Folk och Försvar seminarium, Stockholm

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Inrikes resa

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

11/2
Panelsamtal mot Afrofobi, Uppsala Universitet

12/2
Besök Redline Recordings, Norsborg

14/2
Deltagande i manifestation, Stockholm

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet



12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Anna Johansson

18/2
Medverkar på SEKO möte, Stockholm

20/2
Anförande på Järnvägsforum, Sundsvall

Mehmet Kaplan

10/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

11/2



Inrikes resa

Sven-Erik Bucht

9/2
Besöker tillväxtverket, Östersund

12/2
Deltar vid frågestund, riksdagen

18/2
Högnivåmöte, Stockholm

Socialdepartementet

Åsa Regnér

9/2
Inrikes resa

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

18/2
Anförande på seminarium om våld i nära relationer, Stockholm

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 
Inrikes resa

Gabriel Wikström



13/2
Deltar vid interpellationsdebatt, riksdagen

13/2
Deltagande på Alla hjärtansmingel (RFSU), Stockholm

19/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Aida Hadzialic

18/2
Tal och prisutdelning på Visita, Stockholm

Helene Hellmark Knutsson

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Möte med parterna om lärarlöner, Stockholm

18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

9/2
Deltar vid utrikesministermöte, Bryssel

11/2
Deltar vid utrikespolitisk debatt, riksdagen

18/2



Utrikes resa

Isabella Lövin

11/2
Möte inom Världsbanken, Helsingfors

13/2
Invigning av det europeiska tema året, Rosenbad

16/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Jokkmokks marknad
Publicerad 03 februari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Den 5 och 6 februari besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke den årliga
Jokkmokks marknad. Ministern kommer bland annat att
uppmärksamma Samiska nationaldagen den 6 februari
tillsammans med Jokkmokks sameförening samt ha
möte med Sametingets styrelse.
Torsdag 5 februari
10.00 – 12.00 Besök på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum för att titta på museets utställning ”De namnlösa –
motsatsen till mångfald”.
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk

13.00 – 13.30 Boksläpp av antologin ”Mån lav synonyma” av åtta nya
samiska författare. Boksläppet är resultat av ett års studier på författarskolan
vid Samernas utbildningscentrum.
Adress: Borgargatan 2, Jokkmokk

13.30 – 15.00 Möte med Sametingets styrelse om aktuella samefrågor. 
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk

16.00 Vernissage för utställningen "Árbi traditionell kunskap i modern tid"
på Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Fem unga samiska konsthantverkare
ställer ut.
Adress: Porjusvägen 4, Jokkmokk

Fredag 6 februari
9.30 – 11.00 Samråd med ungdomsorganisationen Sáminuorra och
Sametingets ungdomsråd.
Adress: Kyrkogatan 3, Jokkmokk

https://www.regeringen.se/


13.00 – 14.00 Samiska nationaldagen uppmärksammas av Jokkmokks
sameförening.

14.00 – 15.00 Renrace på Talvatissjön som kulturministern deltar i. Efter
renracet finns tillfälle för media att ställa frågor på Hotell Jokkmokk.
Adress: Solgatan 45, Jokkmokk

16.00 – 17.00 Elevutställning på Samernas utbildningscentrum.
Adress: Borgargatan 2, Jokkmokk

19.00 – 20.00 Samiska nationaldagen ”Samefolkets dag” uppmärksammas på
Östra skolan tillsammans med eleverna vid Samernas utbildningscentrum.
Adress: Kyrkogatan 4, Jokkmokk



Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
6-7
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

2 februari - 15 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

5/2
Inrikes resa

12/2
Utrikes resa

 

Kristina Persson

2-3/2
Anförande på seminarium Nordmod, Berlin

4/2
Anförande på bokseminarium, Stockholm

5/2
Frågestund, riksdagen

https://www.regeringen.se/


Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Kommundialog om unga i jobb, Malmö

6/2
Kommundialog om unga i jobb, Kalmar

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Kommundialog om unga i jobb, Karlstad

12/2
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

13/2
Kommundialog om unga i jobb, Umeå

Finansdepartementet

Magdalena Andersson

11/2
Guvernörsmöte Världsbanken, Helsingfors

13/2
EU-nämnd, riksdagen

Per Bolund

4/2
Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande ”Innovation Financing as Business opportunity”, Stockholm

10/2
Anförande på Nordnet Spareevent, Stockholm



Ardalan Shekarabi

4/2
Anförande seminarium ”Ny styrning bortom New Public Mannagement”,
Uppsala universitet

5/2
Medverkan vid välfärdsseminarium, Arena Idé, Stockholm

Justitiedepartementet

Morgan Johansson

12/2 
Frågestund, riksdagen

Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke

5-8/2
Besöker Jokkmokks vintermarknad, Jokkmokk

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

3/2
Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

12/2
Frågestund, riksdagen

19/2
Myndighetsbesök på Formas

Ibrahim Baylan



6/2
Energiministermöte, Bryssel

10/2
Seminarium om effektreserven, Rosenbad

11/2
Verksamhetsbesök ABB, Västerås

12/2
Frågestund, riksdagen

13/2
Utrikesresa

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

3/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

9/2
Företagsbesök, Stockholm

11/2
Utrikes resa

Mehmet Kaplan

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik- & Designföretagen, Stockholm

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Inrikes resa

Anna Johansson

2/2



Besöker Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

2/2
Inrikes resa

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

12/2
Frågestund, riksdagen

Socialdepartementet

Åsa Regnér

2/2
Anförande på PRO:s konferens, Stockholm

4/2
Inrikes resa

5/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

10/2
Möte med Pensionärskommittén

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Annika Strandhäll

9/2
Inrikes resa

12/2
Anförande på Terminsstart Pension, Stockholm

13/2 



Inrikes resa

Gabriel Wikström

3/2
Anförande på Temadag Jämlik hälsa, Stockholm

4/2
Anförande på Världscancerdagen, Stockholm

5/2
Anförande för Dagens Medicin på Primärvårdens dag, Stockholm

6/2
Paneldiskussion på Skolläkardagarna, Örebro

13/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

5/2
Frågestund, riksdagen

11/2
Möte med Funktionshinderdelegationen

Helene Hellmark Knutsson

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm
4/2
Besöker Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besök på Lunds universitet



18/2
Besök på Science for life laboratory, Solna

20/2
Besök på Umeå Universitet

Utrikesdepartementet

Margot Wallström

11/2
Utrikespolitisk debatt, riksdagen

Isabella Lövin

8/2
Utrikes resa



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kultur- och demokratiministern till
minnesceremonin för befrielsen av
Auschwitz
Publicerad 23 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Tisdagen den 27 januari deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid
minnesceremonin för 70-årsdagen av förintelselägret
Auschwitz befrielse.
– Denna dag är viktig för att både minnas det som hände, men också agera
här och nu för att motarbeta de mörka krafter som återigen fått fäste runt om
i Europa, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

På plats i Polen deltar bland annat kronprinsessan Victoria, riksdagens
talman Urban Ahlin samt överlevande från Förintelsen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka
5-6
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

26 januari - 6 februari
Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om
partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Stefan Löfven

26/1
Konselj, Kungliga slottet

29/1
Statsministerns frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Ylva Johansson

4/2
Inrikesresa

6/2
Inrikesresa

Finansdepartementet

https://www.regeringen.se/


Magdalena Andersson

27/1
Deltar i Ekofinrådets möte i Bryssel

Per Bolund

26/1
Utrikesresa

Anförande DI Försäkring, Stockholm

Anförande Innovation Financing as Business opportunity, Stockholm

Ardalan Shekarabi

27/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Karlstad universitet

28/1
Anförande Upphandlingsdagarna 2015, Nacka

30/1
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Lunds universitet, Lund

4/2
Anförande seminarium Ny styrning bortom New Public Mannagement,
Uppsala universitet, Uppsala

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson

26/1
Konselj, Kungliga slottet

Paneldebatt Svenskt Näringsliv, Stockholm

3/2



Utrikes resa

11/2
Paneldebatt, Stockholms universitet

Ibrahim Baylan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Utrikes resa

30/1
Besöker Svensk Kärnbränslehantering AB och Forsmark, Östhammar

6/2
Energiministermöte, Bryssel

Näringsdepartementet

Mikael Damberg

26/1
Talar på framtidens mineral och grovindustri, SGU, Stockholm

29/1
Seminarium med OECD på Utrikesdepartementet, Stockholm

Mehmet Kaplan

26/1
Konselj, Kungliga slottet

27/1
Interpellationsdebatt, riksdagen

28/1
Anförande på Trästadsnätverksmöte, Stockholm

6/2
Paneldebatt Svenska Teknik & Designföretagen, Stockholm



Anna Johansson

30/1
Anförande på Stora Infrastrukturdagen, Näringslivets hus, Stockholm

2/2
Besök Swedavia, Landvetter och AB Volvo, Göteborg

Sven-Erik Bucht

26/1
Jordbuksråd, Bryssel

5/2
Delar ut pris till Årets kock, Göteborg

Socialdepartementet

Åsa Regnér

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
Guldbaggegalan, Cirkus, Stockholm

28/1
Galapremiär ”3vänner”, Rigoletto, Stockholm

Annika Strandhäll

27/1
Möte med Riksdagsjournalisternas förening, riksdagen

Gabriel Wikström

26/1
Konselj, Kungliga slottet

28/1
EM i konståkning, Globen, Stockholm



Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin

26/1
Invigningstalar på Museernas skolmässa 2015, Moderna Museet, Stockholm

30/1
Invigning av skola, Södertälje

Helene Hellmark Knutsson

27/1
Anförande vid invigning av KTH:s superdator, KTH, Stockholm

29/1
Anförande vis sjukvårdens forskningsdag 2015, Bonniers Conference Center

3/2
Lärarutbildningskonvent, Sergel Plaza, Stockholm

4/2
Besöker Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm

6/2
Anförande på Kommunförbundet Skåne Välfärdskonferens, Lund

6/2
Besöker Lunds universitet, Lund

Aida Hadzialic

28/1
Anförande på Linneuniversitet, Växjö

29/1
Anförande på Språkintroduktionskonferens, Spårvagnshallarna, Stockholm

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin



26/1-27/1
Möte med Gavi, Berlin



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till nordiskt
ministermöte om våldsbejakande
extremism
Publicerad 22 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Måndagen den 26 januari deltar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke på ett nordiskt
ministermöte om våldsbejakande extremism. Mötet sker
inom ramen för Nordic Network to Prevent Extremism.
Mötet sker på inbjudan av det norska Justis- og beredskapsdepartementet
och hålls med andra nordiska ministrar med ansvar för frågor som rör
förebyggandet av våldsbejakande extremism.

Måndag 26 januari
12.00 - 17.00 Oslo

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Kulturminister Alice Bah Kuhnke
inviger Göteborg International Film
Festival
Publicerad 21 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Fredagen den 23 januari kommer kulturminister Alice
Bah Kuhnke att inviga den 38:e Göteborg International
Film Festival. Invigningen tar plats på biograf Draken.

Information Göteborg International Film Festival

Den årliga Göteborg International Film Festival är en av Nordens största
filmfestivaler. 2014 visades knappt 500 filmer från 76 länder. Besökarantalet
var över 35 000 personer. På filmfestivalen hålls även seminarier och
festivalens pris Dragon Awards delas ut.

Fredag 23 januari
17.00-19.30 Biograf Draken
Adress: Olof Palmes plats 3, Göteborg

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya regleringsbrev beslutade för
Kulturdepartementets myndigheter
Publicerad 23 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I dag har Kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke skrivit under de regleringsbrev som ska gälla
för Kulturdepartementets myndigheter under
verksamhetsåret 2015. Samtliga regleringsbrev kommer
att publiceras i sin helhet på www.esv.se inom ett par
dagar.

1. Övergripande frågor

Jämställdhet

Sex myndigheter får ett uppdrag i regleringsbreven om att ta fram en plan för
jämställdhetsintegrering. De myndigheter under Kulturdepartementet som får
detta uppdrag är Konstnärsnämnden, Statens musikverk, Riksutställningar,
Statens konstråd, Statens kulturråd och Diskrimineringsombudsmannen.

2. Kultur

Scenkonsten

I Kulturrådets regleringsbrev har 40 mnkr öronmärkts till
kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet inom anslag 1:6
Bidrag till regional kulturverksamhet.

"Av anslagsposten ska 40 000 000 kronor användas för kvalitetsförstärkande
insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska fördelas till verksamhet som
främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom

https://www.regeringen.se/


scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets attraktivitet.

När det gäller län som omfattas av kultursamverkansmodellen ska
fördelningen ske efter förslag från landstingen. Medlen ska i första hand
fördelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var
förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning."

Inom anslag 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten och Riksteatern kommer totalt
20 mnkr att öronmärkas. I anslagsvillkoren för respektive institution kommer
det att framgå att:

"Medlen ska användas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och
kompetensutveckling inom scenkonstområdet samt ökar dansaryrkets
attraktivitet."
Scenkonstallianserna kommer att förstärkas med 20 mnkr (reformmedel) och
ha följande anslagsvillkor:

"Av anslagsposten ska 35 060 000 kronor användas till Teateralliansen, 18
000 000 kronor till Dansalliansen och 29 000 000 kronor till Musikalliansen.
Medlen ska i huvudsak användas för öka antalet anställda men kan också
användas för insatser för karriärväxling. Allianserna ska inkomma med
årsredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)."

Samverkan kring natur- och kulturreservat (RAÄ)

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Naturvårdsverket redovisa hur
samverkan mellan naturvård och kulturmiljöarbete fungerar rörande
förvaltningen av natur- och kulturreservat. Redovisningen ska bland annat
omfatta goda exempel som kan inspirera till utvecklade förvaltningsmetoder.
Myndigheterna ska även redovisa hur man avser att utveckla samverkan och
stärka det gemensamma arbetet med natur- och kulturreservat.

Kulturarv i skogen (RAÄ)

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska gemensamt redovisa hur man i
samverkan med berörda aktörer inom skogssektorn verkat för att förhindra
skador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Uppdraget ska
utföras i samråd med länsstyrelserna.

Traditionell småskalig matkultur (RAÄ, ISOF och



Sametinget)

Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen, Sametinget och
Statens Jordbruksverk ska under 2015–2018 främja ett levande och
dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning.
Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, tillvarata och utveckla bland
annat traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser,
kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt
myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för
genomförandet. Uppdraget ska genomföras nära dialog med berörda aktörer
och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer.

Regional närvaro (NMW)

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska se över
möjligheterna för ökad samverkan med institutioner i regioner i Sverige som
myndigheten bedömer har mindre tillgång till äldre måleri, skulptur, teckning
och grafik, företrädesvis från tiden före år 1900, samt porträtt och
konsthantverk från äldre tid till nutid.

Bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus

Av bidraget till kulturmiljövård får högst 2 000 000 kronor betalas ut som
bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet
Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).

Avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid
utställning av konstverk (MU-avtalet)

Avtalet om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av
konstverk, det så kallade MU-avtalet, tecknades 2008 mellan staten och
Konstnärernas riksorganisation, Sveriges konsthantverkare och
industriformgivare, Svenska fotografers förbund och Föreningen svenska
tecknare. MU-avtalet syftar till att skapa förbättrade villkor för bild- och
formkonstnärerna genom att öka deras möjligheter att få ersättning för
konstnärligt arbete i utställningssammanhang. Avtalet har nyligen
omförhandlats och det nuvarande avtalet trädde i kraft den 1 juli 2014.

Staten är avtalspart, vilket innebär att enbart statliga arrangörer formellt
binds av avtalet. Tanken har emellertid varit att avtalet skall vara vägledande
för andra arrangörer, framförallt sådana med offentlig finansiering.



Regeringen har därför ansett det viktigt att föra in olika typer av skrivningar
rörande MU-avtalet i vissa regleringsbrev, riktlinjebeslut och bidragsvillkor.

De museer som inte är myndigheter där regeringen infört om ett krav på
tillämpning av MU-avtalet i sina riktlinjer är Nordiska museet, Skansen,
Tekniska museet, Arbetets museum, Millesgården, och Thielska galleriet,
respektive i bidragsvillkoren för Zornsamlingarna och Nobelmuseet.

Regeringen har dessutom föreslagit att ett särskilt uppdrag ges till
Kulturrådet att rapportera om vi vilken grad institutioner som omfattas av
kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.

Litteratur, läsfrämjande och bibliotek

Kulturrådet kommer att få i fortsatt uppdrag att initiera, samordna och följa
upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. För uppdraget
avsätts 15 mnkr. Utgångspunkt för arbetet ska vara det handlingsprogram för
det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten nyligen redovisat.
I Kulturrådets handlingsprogram föreslås bland annat en läsfrämjande
satsningen på familjer i socialt och ekonomiskt utsatta området.

Stödet till bibliotekssektorn värnas. Inga neddragningar på de medel som
fördelas till KB för bibliotekssamverkan kommer att ske (medlen fördelas
inom ramen för anslag 1:6 där riksdagen aviserat en neddragning på 15
mnkr).

3. Medier

Myndigheten för tillgängliga medier

Myndigheten tar över statens ansvar för lättläst litteratur och
nyhetsförmedling och stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas.
Nytt uppdrag som ger Myndigheten för tillgängliga medier ansvar för
utgivning av tidningen 8 SIDOR.

4. Demokrati

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tilldelas 5
000 000 kr att fördela som statsbidrag enligt förordningen (2011:1508)
om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism.
MUCF tilldelas 350 000 kr för att fungera som nationell kontaktpunkt



för EU-programmet Ett Europa för medborgarna.
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) tilldelas 800 000 kr för
uppdrag att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att
stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet. SST ska
vidare i dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism stimulera dessa
samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.
Brottsförebyggande rådet (Brå) tilldelas 1 050 000 kr för fortsatt arbete
med en undersökning av omfattningen och utvecklingen av hot, våld och
trakasserier mot politiskt förtroendevalda under valåret 2014 i enlighet
med beslut 2014.
Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) tilldelas 700 000 kr
för uppdrag att genomföra en länderjämförande studie av valdeltagandet
i Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsländer.

5. Diskriminering

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Socialstyrelsen får nytt uppdrag att fördela statsbidrag i enlighet med en ny
förordning som avser bidrag till kommuner och landsting för att öka
kunskapen om homoshomosexuellas, bisexuellas och transpersoners
situation. Därutöver får Skolverket fortsatt uppdrag om kunskapshöjande
insatser mot främlingsfientlighet och intolerans. DO får också fortsatt
uppdrag att följa upp insatser uppföljning av vidtagna åtgärder som rör
främlingsfientlighet och intolerans.

Åtgärder för nationella minoriteter och Åtgärder för den
nationella minoriteten romer

Förstärkt statsbidrag till kommuner i förvaltningsområden om 6 mnkr.

Vidare får MUCF nytt bidrag att fördela till organisationer som vill
genomföra hälsofrämjande insatser för romer och Forum för levande historia
får nytt bidrag för att finansiera anställning av pedagoger med romsk språk-
och kulturkompetens.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Claes Ånstrand ny ordförande i
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Publicerad 22 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Claes Ånstrand till ny
ordförande i Stiftelsen Svenska Filminstitutet för
perioden 1 januari 2015–31 december 2017.
– Claes Ånstrand är en mycket erfaren ledare och har goda kunskaper om
film- och medieområdet. Jag är övertygad om att han är helt rätt person att
leda Filminstitutets styrelse i en period av stor förändring i filmbranschen.
Filminstitutet spelar en mycket viktig roll i det arbete med framtidens
filmpolitik som vi just nu bedriver, säger Kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.

Claes Ånstrand (född 1945) är verkställande direktör för konsultföretaget
LoveOne som utför uppdrag när det gäller samhällsutveckling och
systemutveckling inom IT. Han är för närvarande även ordförande i Rådet
för Etisk plattform för öppenhet och insyn i vård och omsorg.

Ånstrand var statssekreterare 1999–2006 på Socialdepartementet,
Näringsdepartementet och senast åt Leif Pagrotsky vid Utbildnings- och
kulturdepartementet, med ansvar för kultur och medier.

Stiftelsen Svenska Filminstitutets styrelse består av högst nio ledamöter,
varav en ordförande. Ordförande och samtliga ledamöter utses av
regeringen. Filmbranschen och tv-företagen får nominera fyra av
ledamöterna.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny styrelse utsedd för Stiftelsen
Nordiska museet
Publicerad 22 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag fattat beslut om ny styrelse för
Stiftelsen Nordiska museet.
Följande personer ingår i Nordiska museets nämnd från och med den 1
januari 2015 till och med den 31 december 2017:

Landshövdingen Lena Sommestad
Professorn Peter Aronsson 
Marknadschefen Julia Kalthoff
F.d. riksantikvarien Inger Liliequist
Kammarrättspresidenten Thomas Rolén
Professorn Sverker Sörlin

Regeringen har samtidigt utsett Lena Sommestad att under samma tid vara
ordförande i styrelsen. Stiftelsen Nordiska museets styresman är självskriven
ledamot av styrelsen.

https://www.regeringen.se/


Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ulrika Stuart Hamilton blir ny
ordförande i styrelsen för Statens
kulturråd
Publicerad 22 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Ulrika Stuart Hamilton till ny
ordförande i styrelsen för Statens kulturråd. Ulrika
Stuart Hamilton tillträder den 1 januari 2015 och
efterträder journalisten Kerstin Brunnberg som har haft
uppdraget sedan 2009.
– Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Ulrika Stuart Hamilton till
ordförandeposten i Statens kulturråd. Hon har ett brett samhällsengagemang
och är väl lämpad att tillsammans med generaldirektören och den övriga
styrelsen leda Kulturrådets viktiga och komplexa arbete. Ulrika har en lång
och gedigen erfarenhet av chefsuppdrag och styrelsearbete inom både privat
och offentlig verksamhet, säger Kultur- och Demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

Fakta om Ulrika Stuart Hamilton

Ulrika Stuart Hamilton är 56 år och civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm. Under perioden 1991-1994 var hon stabschef hos finansminister
Anne Wibble. Nu senast kommer hon från en tjänst som statssekreterare hos
den förra regeringens jämställdhets- och biträdande utbildningsminister
Maria Arnholm. Hon har mångårig erfarenhet av lednings- och styrelsearbete
i kommunala, statliga och privata företag, bland annat inom medieområdet.

Fakta om Statens kulturråd

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central myndighet inom det
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kulturpolitiska området. Myndighetens uppgift är att verka för konstens och
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp
statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. 
Myndigheten fördelar årligen ca 1,9 miljarder kronor i bidrag till
kulturområdet, varav 1,2 miljarder kronor fördelas inom ramen för
kultursamverkansmodellen, en regional modell vars syfte är att ge ökat
utrymme för regionala prioriteringar och variationer. 
Myndigheten har ca 80 anställda och har sina lokaler i Filmhuset, på Gärdet i
Stockholm.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar ordförande,
vice ordförande och suppleanter i
Presstödsnämnden
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett ordförande och suppleanter
i Presstödsnämnden för perioden 1 januari 2015 - 30
juni 2015. Nämnden har fått en ny ordförande och en
ny suppleant för ordförande.
Ordförande
Kammarrättslagmannen Thomas Norling
Ordförandens suppleant
Rådmannen Ann-Jeanette Eriksson

Förste vice ordförande
Universitetslektorn Annika Bergström
Suppleant
Lektorn Mart Ots

Andre vice ordförande
Redaktionschefen Sofia Olsson Olsén
Suppleant
Strategiske rådgivaren Anders Öhberg

Regeringen kommer efter avslutad nominering av representanter från de åtta
riksdagspartierna att utse ytterligare ledamöter och suppleanter.

Mot bakgrund av pågående beredning om den framtida
myndighetsorganisationen för Presstödsnämndens uppgifter har
förordnandena tidsbegränsats till den 30 juni 2015.

https://www.regeringen.se/


Fakta om Presstödsnämnden

Presstödsnämnden är en statlig myndighet med uppgiften att fördela det
statliga stödet, så kallat presstöd, till dagstidningar. Nämnden ska bestå av
högst elva ledamöter. En av ledamöterna ska vara ordförande och två vara
vice ordförande. För varje ledamot ska det finnas en personlig suppleant.
Ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker
Botkyrka
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I morgon, fredag 19 december, besöker kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke Botkyrka. På plats
kommer hon att besöka olika verksamheter som ingår i
kommunens satsningar inom ramen för Kreativa
Botkyrka.
Media är välkomna att delta under dagen.

11.30 Provins i Gula villan, Alby 
Botkyrka kommuns politiska representanter hälsar välkommen.

11.45 Möjlighet för press att göra intervjuer.

12.15 Lunch med inbjudna gäster 
Josefin Uhnbom, verksamhetsledare och initiativtagare till det sociala
företaget Provins, deltar vid lunchen.
Lunchen har i övrigt fokus på interkulturalitet och demokratifrågorna i
kommunen.

13.15 Besök på Subtopia
Karin Lekberg, verksamhetschef på Subtopia, berättar om verksamheten och
guidar genom huset.

13.45 Besök hos Cirkus Cirkörs lokaler på Subtopia 
Anna Ljungqvist, vice VD Cirkus Cirkör, och cirkusdirektör Tilde Björfors
berättar om Cirkus Cirkör i Botkyrka.

14.10 Kultur, demokrati och samhällsutveckling - fyra nedslag.
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1) Ceylan Holago, projektledare kultur och fritid, om Kulturjägarna,
metodutveckling för och med Unga Vuxna i Botkyrka, ungas kulturdriv idag.

2) Ali Khalil, projektledare, entreprenör och föreningsaktiv i Alby om ungas
engagemang för sin ort och ungt entreprenörskap

3) Uno Karlsson, enhetschef Botkyrka kulturskola om kulturskolans för-
ändring mot en öppen kulturmötesplats för medskapande

4) Shakhlo Altieva, om projektet Fittjakvinnors rösters som möjliggjorts
genom Botkyrkas Kreativa fond.

15.00 Slut



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ingrid Lomfors ny överintendent
och chef för Forum för levande
historia
Publicerad 18 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Ingrid Lomfors till ny
överintendent och chef för Forum för levande historia.
Ingrid Lomfors tillträder den 13 april 2015 och
efterträder Eskil Franck som går i pension efter att ha
innehaft uppdraget sedan 2007.
– Jag är väldigt glad att vi har kunnat rekrytera Ingrid Lomfors till uppdraget
att leda Forum för levande historias viktiga arbete. Hon har djupa kunskaper
inom myndighetens ansvarsområde och bred erfarenhet från forskning,
kunskapsförmedling, offentlig förvaltning och olika delar av kulturlivet,
säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Forum för levande historia har ett mycket angeläget samhällsuppdrag som
jag ser fram emot att fortsätta att utveckla tillsammans med myndighetens
kompetenta medarbetare, säger Ingrid Lomfors.

Katarina Kristensson, avdelningschef på Forum för levande historia,
förordnas som chef för myndigheten till dess att Ingrid Lomfors tillträder.

Fakta om Ingrid Lomfors

Ingrid Lomfors är 57 år och docent i historia. Hon disputerade 1996 på en
avhandling om de judiska flyktingbarnen från Nazityskland och är sedan
2013 generalsekreterare i Judiska centralrådet i Sverige. Hon har tidigare
varit kanslichef vid Kulturbryggan, museichef vid Göteborgs stadsmuseum,
föreståndare vid Grundtvig-institutet samt lärare vid Museion vid Göteborgs
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universitet. Hon har också medverkat som expert och sakkunnig i olika
nationella och internationella sammanhang.

Fakta om Forum för levande historia

Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som
ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med
utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera
om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten
ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla
människors lika värde.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen förordnar ledamöter i
insynsrådet vid Statens historiska
museer
Publicerad 11 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett fyra nya ledamöter i
insynsrådet vid Statens historiska museer.
Förordnandena gäller från och med 1 januari 2015 till
och med 31 december 2017.
De nya ledamöterna är:
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, agronom
Seher Yilmaz, ordförande Rättviseförmedlingen, kommunikationskonsult
Eskil Franck, överintendent Forum för Levande Historia
Anders Högberg, docent i arkeologi, Linnéuniversitetet
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Nya ledamöter i kommittén
Kulturbryggan
Publicerad 04 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Kulturminister Alice Bah Kuhnke har förordnat följande
ledamöter i kommittén Kulturbryggan:
Anna Furumark, projektledare vid Örebro läns museum 
Jytte Rüdiger, kulturchef i Haparanda.

Förordnandena gäller fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december 2015.
Kommittén bedriver en försöksverksamhet med bidragsgivning till
nyskapande kultur. Bo-Erik Gyberg är sedan tidigare utsedd att vara
ordförande i kommittén och övriga ledamöter är filmregissören Osman
Karim och författaren Johan Kling.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Leif Grundberg ny överintendent
och chef för Statens maritima
museer
Publicerad 04 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Leif Grundberg till ny
överintendent och chef för Statens maritima museer.
Leif Grundberg tillträder den 1 februari 2015 och
efterträder då Robert Olsson som innehaft uppdraget
sedan 2006.
– Leif Grundberg har bred erfarenhet och djup kunskap inom många delar av
kulturarvs- och museiområdet, vilket är värdefullt i den spännande
utvecklingsfas som de svenska museerna är inne i, säger kulturminister Alice
Bah Kuhnke.

– Att fortsätta utvecklingen av Statens maritima museer till angelägna,
tillgängliga och relevanta kultur- och kunskapsinstitutioner för hela landet är
ett viktigt uppdrag och jag ser fram emot att få arbeta med detta tillsammans
med myndighetens kompetenta och hängivna medarbetare och
samarbetsparter, säger Leif Grundberg.

Fakta om Leif Grundberg

Leif Grundberg är 50 år och fil.dr i arkeologi. Han är sedan 2008
departementsråd och chef för enheten för kulturarv vid
Kulturdepartementet. Han är utbildad vid Umeå universitet och har tidigare
arbetat bl.a. på Statens maritima museer, Riksantikvarieämbetet,
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsmuseet Murberget och
Örnsköldsviks museum.
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Fakta om Statens maritima museer

Statens maritima museer ansvarar för statens museer med maritim inriktning.
Myndigheten har till uppgift att bevara och utveckla det maritima kulturarvet
samt bygga upp kunskaperna om det. I myndigheten ingår Sjöhistoriska
museet, Marinmuseum och Vasamuseet.



Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Pressträff med FN:s arbetsgrupp
för personer av afrikanskt
ursprung
Publicerad 01 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

FN:s arbetsgrupp för personer av afrikanskt ursprung
(Working Group of Experts on People of African
Descent) besöker Sverige den 1-5 december. Besökets
syfte är att undersöka hur Sverige efterlever sina
åtaganden att motverka rasism och rasdiskriminering
riktat mot personer av afrikanskt ursprung. Besöket
avslutas med en presskonferens.
Arbetsgruppen etablerades av MR-kommissionen (föregångaren till MR-
rådet) den 25 april 2002.

Arbetsgruppen har under veckan följt ett digert program. Gruppen har bland
annat träffat kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Gustaf
Lind, chef för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt,
tillika MR-ambassadör, samt olika tjänstemän inom regeringskansliet och
företrädare för rättväsendet. Arbetsgruppen har även träffat företrädare för
det civila samhället och besökt Malmö.

Besöket avslutas med en presskonferens fredagen den 5 december, klockan
14.00, i UD:s internationella presscenter, Fredsgatan 6. Vänligen medtag
pressleg.

5 december, klockan 14.00, i UD:s internationella presscenter, Fredsgatan 6.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Inbjudan till pressträff om planen
för övergång till digital radio
Publicerad 28 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Måndag den 1 december överlämnar regeringens
branschsamordnare Nina Wormbs en plan för
digitalisering av svensk radio till Kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Planen har arbetats fram i samarbete med radiobranschen och beskriver ett
antal steg för att gå från radio på FM-nätet till digital marksänd radio med
standarden DAB+.

Planen presenteras av Nina Wormbs.

Medtag presslegitimation. Ingen föranmälan krävs, men uppskattas. 
Anmälan: Linus Fredriksson, 073-96 18 400

Pressträffen går att följa direkt på www.regeringen.se/kultur

Klockan 13.00
Pressrummet, Rosenbad
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Linda Zachrison nytt kulturråd i
Washington
Publicerad 27 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Linda Zachrison till nytt
kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington.
Linda Zachrison är i dag konstnärlig chef för Parkteatern i Stockholm och
har tidigare bl.a. varit avdelningschef på Svenska Filminstitutet och VD för
Cirkus Cirkör.

Linda Zachrison är utbildad teater- och filmvetare. Hon har varit verksam
som både skribent, kommunikatör och producent inom teater, dans och film
och har även under en period varit politiskt sakkunnig på Utbildnings- och
Kulturdepartementet. 

- Med Linda Zachrison får vi ett kulturråd med erkänd förmåga att utveckla
verksamhet i samarbete med andra, bred erfarenhet av olika delar av
kulturlivet och ett stort kontaktnät. Jag är därför mycket glad att vi kunnat
rekrytera Linda Zachrison till denna viktiga uppgift, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en kommentar. 

Tjänsten som kulturråd vid Sveriges ambassad i Washington innehas i dag av
Kristina Rennerstedt. Linda Zachrison tillträder tjänsten som kulturråd i
mitten av mars 2015.

Kulturrådstjänster finns för närvarande på Sveriges ambassader i Berlin,
London, Moskva, Paris, Peking och Washington, vid Sveriges
generalkonsulat i Istanbul samt vid Sveriges ständiga representation vid
Europeiska unionen i Bryssel. Kulturrådens övergripande uppgift är att
främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella
dialogen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet,
Utbildningsdepartementet

Åsa Romson, Gustav Fridolin och
Alice Bah Kuhnke besöker
Orrholmsgaraget
Publicerad 27 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Fredagen den 28 november gör Åsa Romson, klimat-
och miljöminister och vice statsminister, Gustav
Fridolin, utbildningsminister, och Alice Bah Kuhnke,
kultur- och demokratiminister, ett gemensamt
studiebesök på Orrholmsgaraget i Karlstad.
Media är välkomna att följa med på studiebesöket.

Tid: 13:00
Plats: Orrholmsgaraget, Orrholmsplan, Karlstad.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Myndigheten för tillgängliga
medier får i uppdrag att driva
hemsidan "Alla väljare"
Publicerad 21 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har beslutat att ge Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM) i uppdrag att fortsätta driva
hemsidan "Alla väljare" med lättläst nyhetsinformation.
Avsikten är att öka möjligheten för personer med
lässvårigheter att tillgodogöra sig information och ta del
av den politiska debatten under mellanvalsperioden.
– Det är angeläget att den politiska debatten når alla medborgare, både inför
och mellan val. Uppdraget är en långsiktig åtgärd i regeringens arbete för ett
högt och mer jämlikt valdeltagande, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

En utgångspunkt för regeringens demokratipolitik är att alla medborgare ges
så likartade förutsättningar som möjligt att vara delaktiga i den demokratiska
processen genom att följa politiska beslut och ta del av information om hur
var och en kan vara med och påverka det politiska beslutfattandet.

Hemsidan "Alla väljare" - www.allaväljare.se, vänder sig till alla som
behöver lättlästa nyheter och vill ta del i samhällsdebatten. Det kan vara
personer som har svenska som andraspråk, som är otränade läsare eller som
har en funktionsnedsättning. Hemsidan riktar sig därmed särskilt till grupper
med traditionellt lägre valdeltagande än övriga röstberättigade såsom unga,
utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Under 2014 har Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
(Centrum för lättläst) drivit hemsidan ”Alla väljare” med lättläst
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valinformation i samband med Europaparlamentsvalet och de nationella
allmänna valen 2014. Regeringen bedömer att satsningen har varit
framgångsrik. För att öka möjligheten för personer med lässvårigheter att
tillgodogöra sig information och ta del av den politiska debatten under
mellanvalsperioden är det enligt regeringen viktigt att fortsätta detta arbete.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke delar ut
Tucholskypriset
Publicerad 14 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Lördagen den 15 november delar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke ut Tucholskypriset.
Utdelningen äger rum under Fängslade författares dag i
Stockholm.
I år går priset till den kurdiske författaren och juristen Muharrem Erbey med
motiveringen att han genom sitt språkliga och sociala engagemang med
fredliga medel försvarat sitt språk och minoriteters kulturella rättigheter.

Fakta om Tucholskypriset

Sedan 1985 delar Svenska PEN ut Tucholskypriset till en författare som gjort
särskilda insatser för yttrandefriheten. Priset instiftades till den tyske
journalisten och författaren Kurt Tucholskys minne.

Tid: Lördagen den 15 november klockan 15.00 
Plats: ABF, Sveavägen 41, Stockholm
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke till Mänskliga
rättighetsdagarna i Umeå
Publicerad 12 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Torsdagen den 13 november invigningstalar kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke på Mänskliga
rättighetsdagarna i Umeå. Ministern delar också ut årets
Per Anger-pris.
Den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato är 2014 års
pristagare av Per Anger-priset. Rita Mahato tilldelas priset för sin uthålliga
kamp mot sexuellt våld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt och våldsamt
samhälle.

Ministerns invigningstal
Tid: Torsdagen den 13 november cirka klockan 10.15 (invigningen inleds klockan 09.00)
Plats: Salen Idun, Folkets Hus, Umeå

Utdelning av Per Anger-priset
Tid: Torsdagen den 13 november klockan 13.00
Plats: Salen Idun, Folkets Hus, Umeå

För pressackreditering till MR-dagarna vänligen kontakta informatör Annika
Hallman: annika.hallman@mrdagarna.se 0722-80 93 82.

Fakta om Per Anger-priset

Per Anger-priset instiftades av regeringen 2004 för att stödja initiativ för
demokrati och mänskliga rättigheter. Nomineringsprocessen hanteras av
Forum för levande historia på uppdrag av regeringen.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnke besöker Kiruna
Publicerad 06 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Torsdagen den 6 november och fredagen den 7
november besöker kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke Kiruna. Besöket i Kiruna är Alice Bah
Kuhnkes första verksamhetsresa som minister. På
programmet står bland annat besök på Sametingets
kansli.
- Att ha en tät dialog med aktörer och människor som på olika sätt berörs av
de politikområden jag ansvarar för är för mig en förutsättning för att kunna
göra ett bra jobb som kultur- och demokratiminister. Därför kommer jag att
spendera en stor del av min arbetstid runt om i landet, säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Under torsdagen besöker ministern Norrbottens Medias mediehus i Kiruna
för att informera sig om medieverksamheten i nordligaste Sverige.

Ministern besöker även Kulturskolan i Kiruna som i år fyller 65 år, för
rundvandring och presentation av verksamheten.

Under fredagen besöker ministern Sametingets kansli för möte med bland
andra Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson.

För intervjuförfrågan med Alice Bah Kuhnke vänligen kontakta presskontakt
Hanna Lidström.

Fakta: Budgetsatsningar på musik- och kulturskolan
samt Sametinget

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att sammanlagt 400
miljoner kronor ska avsättas under 2015-2018 för att bland annat stärka den
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kommunala musik- och kulturskolan. Bidraget ska möjliggöra sänkta taxor i
kultur- och musikskolan. Regeringen avser även att tillsätta en utredning
med uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för musik- och
kulturskolorna.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2015 att Sametingets
förvaltningsanslag förstärks permanent med 2 miljoner kronor per år, vilket
innebär en höjning med cirka 5 procent. Förslaget träder i kraft 1 januari
2015.



Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Regeringen stärker kultur- och
demokratiområdet
Publicerad 23 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

– De omfattande kultursatsningar som i dag presenteras
visar att regeringen prioriterar kulturen. Ett levande
kulturliv – tillgängligt för alla – ger bildning samt
kulturell och intellektuell stimulans, och bidrar till att vår
demokrati fördjupas. Det säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke med anledning av
att regeringens budgetproposition överlämnats till
riksdagen i dag.

Kulturbudgeten ökar med 252 miljoner kronor

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att kulturbudgeten för 2015 ökar
med 252 miljoner kronor i jämförelse med 2014. Detta inklusive anslagens
pris- och löneomräkning som uppgår till cirka 41 miljoner kronor. Hela
kulturbudgeten omfattar 7,1 miljarder kronor.

- Regeringens kulturpolitik är tydlig - den ska skapa förutsättningar, en bra
jordmån, för den fria kulturen att utvecklas i, säger Alice Bah Kuhnke.

Fri entré på statliga museer

Fri entré införs på de statliga museer som är myndigheter. Regeringen
föreslår i budgetpropositionen att 80 miljoner kronor avsätts för reformen
från och med 2015.

Regeringens avsikt är att fri entré ska införas på de berörda museerna under
våren 2015. Exakt tidpunkt för införandet är ännu inte fastslagen.
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Mer information om vilka statliga museer där fri entré ska gälla, se
pressmeddelande nedan.

En nationell biblioteksstrategi tas fram

Regeringen föreslår att en nationell biblioteksstrategi tas fram för att främja
samverkan och kvalitetsutveckling inom hela biblioteksväsendet. Under
2015–2018 avsätts totalt 10 miljoner kronor årligen i detta syfte. Av dessa
medel beräknar regeringen att 6 miljoner kronor avsätts till Kungl.
biblioteket för framtagandet av en nationell biblioteksstrategi och för att
tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

– Med en nationell biblioteksstrategi kan samverkan mellan landets alla
bibliotek fördjupas. Det är viktigt för att alla människor, i såväl stad som
land, ska få god tillgång till våra samlade biblioteksresurser, säger Alice Bah
Kuhnke.

Fyra miljoner kronor avsätts till Kulturrådets läsfrämjande arbete i samarbete
med biblioteken.

400 miljoner kronor satsas på musik- och
kulturskolan

Regeringen vill ge barn och unga likvärdig tillgång till kultur och
kulturutövande. Därför föreslår regeringen att sammanlagt 400 miljoner
kronor ska avsättas under 2015-2018 för att bland annat stärka den
kommunala musik- och kulturskolan. Bidraget ska möjliggöra sänkta taxor i
kultur- och musikskolan. Regeringen avser att återkomma om formerna för
satsningen.

– Musik- och kulturskolan är central för att barn och unga ska få möjlighet
att ägna sig åt estetik och skapande. Därför ska den vara av hög kvalitet och
tillgänglig för alla. Mot denna bakgrund är jag mycket glad att regeringen nu
gör omfattande satsningar på musik- och kulturskolan, säger Alice Bah
Kuhnke.

Regeringen avser även att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram
förslag till en nationell strategi för musik- och kulturskolorna.

Samverkan för kultur i skolan



Regeringen föreslår att Skapande skola-insatsen förstärks med 25 miljoner
kronor för 2015 till att omfatta 199 miljoner kronor. Därefter tillförs 30
miljoner årligen mellan 2016-2018. Regeringen föreslår att Skapande skola-
insatsen breddas och fördjupas, och att det skapas möjlighet för den
kommunala kulturskolan att fungera som samarbetspart till exempelvis
grundskolan.

– Bildning och kultur hör samman. Därför bör samverkan mellan
kulturskolan och grundskolan stärkas. Större möjligheter för samverkan gör
att kulturskolans förtjänster även kommer grundskolan till del. Estetik och
skapande i skolan främjar lärande, utveckling och kreativitet, säger Alice
Bah Kuhnke.

230 miljoner kronor till kultursatsning i
miljonprogramsområden

Regeringen satsar under perioden 2015-2018 totalt 230 miljoner kronor på
kulturverksamhet i miljonprogramsområden och konstnärlig gestaltning av
områdenas boendemiljöer, varav 50 miljoner kronor avsätts 2015. Satsningen
ska främja lokala civilsamhällesorganisationers initiativ för att utveckla
kulturell verksamhet.

– Alla människor, oavsett bakgrund, bostadsort eller skede av livet, har rätt
till ett rikt och mångfacetterat kulturliv. Denna satsning är ett uttryck för vår
ambition att göra kulturen tillgänglig för fler, säger Alice Bah Kuhnke.

Scenkonstallianser tillförs 20 miljoner kronor

Scenkonstallianserna bidrar till att öka den sociala och ekonomiska
tryggheten för frilansande kulturarbetare.

Allianserna inom teater-, dans- och musikområdena tillförs ytterligare 20
miljoner kronor från och med 2015, vilket innebär en höjning från 62
miljoner kronor till 82 miljoner kronor. Förstärkningen möjliggör bland annat
att antalet anställda kan öka.

Arbetsmarknaden för yrkesverksamma inom teater, dans- och musikområdet
kännetecknas av få fasta anställningar och en stor andel tidsbegränsade
uppdrag. För att förbättra förutsättningarna för scenkonstnärerna har
scenkonstallianser inrättats där professionella skådespelare, dansare och
musiker kan få anställning och ersättning under perioder då de saknar



anställningar inom scenkonstområdet.

– De fria kulturarbetarna arbetar ofta under tuffa förhållanden. Regeringens
satsning gör att fler kulturskapare får möjlighet att arbeta under förbättrade
villkor, säger Alice Bah Kuhnke.

25 miljoner kronor till utbildningsinsats om rasism

Regeringen beräknar att Forum för levande historia tillförs totalt 25 miljoner
kronor under perioden 2015–2017 för att i samarbete med Skolverket
genomföra en stor utbildningsinsats om olika former av rasism i historien och
i dag. Satsningen ska vara riktad till samtliga grund- och gymnasieskolor.
2015 tillförs 10 miljoner kronor.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

16 miljoner kronor avsätts per år under perioden 2015-2018 för insatser för
att värna demokratin och arbeta förebyggande mot våldsbejakande
extremism.

Insatserna handlar bland annat om att förebygga radikalisering och
rekrytering till strider i utlandet, stärka den nationella samordnarens uppdrag
samt ge stöd till det civila samhället. Flera av det civila samhällets
organisationer bedriver ett viktigt arbete för att främja demokratisk
medvetenhet, motverka radikalisering samt främja avhopp från
våldsbejakande extremistiska rörelser.

– Långsiktigt och enträget demokratiarbete behövs för att extremism ska
kunna förebyggas och motverkas. När människor känner mening och
delaktighet minskar risken att människor attraheras av extrema budskap,
säger Alice Bah Kuhnke.



Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statsråden presenterar
budgetpropositionen för 2015
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Budgetpropositionen för 2015 lämnas till riksdagen
torsdagen den 23 oktober. I samband med detta
presenteras budgetpropositionen på flera olika orter runt
om i landet av flera statsråd.
Kontakta respektive presskontakt för närmare uppgifter.

Borlänge
Ardalan Shekarabi, civilminister
Presskontakt Alejandro Firpo 072-585 80 75

Borås 
Biblioteket, Kulturhuset
Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
Presskontakt Sanna Fransson 072-539 24 49

Eskilstuna 
Eskilstuna ABF, Kungsgatan kl 13.30
Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor 
samt nordiskt samarbete
Presskontakt Anne Ekberg 072-542 69 40

Gävle
Future Position X i Teknikparken kl 14.00
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister
Presskontakt Tora Heckscher 072-212 62 64

Göteborg
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Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, kl. 14.45
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister
Presskontakt Anna Söderström, 072-532 17 13
Isabella Lövin, biståndsminister
Presskontakt Catarina Axelsson, 070-810 47 95

Halmstad 
Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Presskontakt Sofie Rudh 072-545 74 21

Helsingborg 
Arbetsförmedlingen, Södergatan 39 
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister 
Presskontakt Joanna Abrahamsson 072-543 84 89

Jönköping 
Sven Erik Bucht, landsbygdsminister 
Presskontakt Sam Assadi 070-583 36 48

Luleå, Piteå
Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Presskontakt Juan-Pablo Roa 072-249 47 20

Norrköping 
Campus Norrköping kl 14
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Presskontakt Mikael Sundesten 070-585 55 98

Skövde
Scandic Billingen kl. 13.45 
Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister
Pressekreterare Natalie Sial 072-520 54 49

Umeå
Anna Johansson, infrastrukturminister
Pressekreterare Kristian Brangenfeldt 072-543 95 89

Uppsala
Vaksalaskolan, Vaksala Torg kl. 15.00
Gustav Fridolin, utbildningsminister
Presskontakt Sandra Ahlstrand 072-219 19 77



Mehmet Kaplan, bostads- och stadsutvecklingsminister
Presskontakt Hannes Mård 070-208 94 43

Västerås
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Pressekreterare Ann Wolgers, 072-543 87 07

Växjö
Linnéuniversitetet kl 13.30 
Anders Ygeman, inrikesminister
Pressekreterare Fredrik Persson 072-214 10 58

Örebro
Åsa Romson, klimat- och miljöminister, vice statsminister
Presskontakt Clara Lindgren 072-545 21 13
Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
Presskontakt Emma Rung 070-235 32 36



Pressmeddelande från Kulturdepartementet, Miljödepartementet

Pressinbjudan: Åsa Romson och
Alice Bah Kuhnke presenterar
budgeten i Örebro
Publicerad 22 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Åsa Romson, klimat- och miljöminister och vice
statsminister, och Alice Bah Kuhnke, kultur- och
demokratiminister, presenterar regeringens
budgetproposition för 2015 vid en pressträff i Örebro
den 23 oktober.
Media är välkomna att närvara, presslegitimation krävs.

Välkomna!

Tid: torsdagen den 23 oktober, kl. 12.30-13.00
Plats: Örebro läns museum, Engelbrektsgatan 3, Örebro
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Fri entré på statliga museer
Publicerad 17 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Fri entré införs på statliga museer som är myndigheter.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 80
miljoner kronor avsätts för reformen från och med 2015.
– Jag är mycket glad för att vi nu kan föreslå ett återinförande av fri entré
vid våra statliga museer. Införandet av fri entré är ett av flertalet viktiga steg
vi vill ta för att öppna dörrarna på vid gavel till allt det som är vårt
gemensamma kulturarv, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke.

-Vi äger de statliga museerna tillsammans. Därför är det naturligt att de är
gratis och öppna för alla, säger finansminister Magdalena Andersson.

Reformen innebär att fri entré ska gälla vid följande av statens museer:
Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet,
Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum,
Medelhavsmuseet, Moderna museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska
riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för
arkitektur och design, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Regeringens avsikt är att fri entré ska införas på de berörda museerna under
våren 2015. Exakt tidpunkt för införandet är ännu inte fastslagen.
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Pressmeddelande från Finansdepartementet, Kulturdepartementet

Pressinbjudan: Pressträff med
Magdalena Andersson och Alice
Bah Kuhnke
Publicerad 17 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

I dag fredagen den 17 oktober presenterar
finansminister Magdalena Andersson och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke en satsning ur
kommande budgetproposition vid en gemensam
pressträff.
Föranmälan görs till marianne.andersson@regeringskansliet.se

Medtag presslegitimation.

För praktiska frågor vänligen kontakta Eleonor Johansson.

Välkomna!

Tid: I dag fredagen den 17 oktober klockan 10.00. Insläpp från 9.30.
Plats: Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

Obs! Använd entrén på baksidan/sjösidan av museet, Slupskjulsvägen 7, och
anmäl ankomst i vakten. (Personal finns på plats för att slussa rätt.) På
baksidan av museet finns parkeringsplatser. Vid anmäld ankomst tar personal
emot och parkeringstillstånd fås.
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Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny statssekreterare på
Kulturdepartementet
Publicerad 09 oktober 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Regeringen har i dag utsett Per Olsson till
statssekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice
Bah Kuhnke.
Per Olsson kommer närmast från uppdraget som riksdagsledamot.
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Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
nyinvigningen av Nationalmuseum
Publicerad 15 oktober 2018

Stockholm, 13 oktober 2018. Det talade ordet gäller.
Eders majestäter, Eders kungliga högheter, alla barn, kära vänner,

Fem år utan ett riktigt hem är en lång tid för ett museum, med konsten spridd
över stad och land. Men nu är vi hemma. Vi äger Nationalmuseum
tillsammans, det är vi som har kommit hem.

Renoveringen och tillbyggnaden av Nationalmuseum är en på alla vis
omfattande investering i vårt gemensamma kulturarv. Vi har ett rikt
kulturarv som utgör en enorm källa till kunskap, bildning och upplevelser. Vi
har ett kulturarv som kan ge oss perspektiv på det förflutna, som i sin tur kan
ge oss en grund att stå på för att förstå och ta oss ann vår samtid. Och kanske
till och med säga oss något om en oviss framtid.

Vad vårt kulturarv kan ge är inte minst viktigt eftersom det är en
grundläggande mänsklig drivkraft att utgå från det förflutna när vi ska förstå
oss själva och det samhälle vi är en del av. Kulturarvet har formats under
lång tid och det är avtryck från vår historia som avspeglas i byggnader,
konstverk, föremål och sedvänjor. Det avspeglas ibland i vår syn på världen,
i våra idéer och ideal, i vårt språk och levnadsmönster. Kulturarvet finns inte
minst i konsten vi njuter av.

Nationalmuseums samling med 700 000 verk från Sverige och andra länder
innehåller så många skatter att det är svårt att välja en favorit. Men bland
alla hundratusentals berättelser om oss människor som finns i och mellan
föremålen vill jag ändå lyfta Rembrandts självporträtt.

I vår tid, när teknikens under dagligen ger miljontals människor möjlighet att
ur de mest omöjliga vinklar avbilda sig själv, och snabbt läggas ut till allmän
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beskådning, fyller Rembrandts självporträtt från år 1630 mig med förundran.

Rembrandts pose, den lätt vridna nacken, en svag kisning med smått
bekymrat, ihopdragna ögonbryn, den bestämda munnen. Sannolikt en
avbildning där konstnären själv tyckte att han framstod i den rätta dagern.
Porträttet får mig att le. Igenkännande, för den binder med all tydlighet ihop
oss idag, med en med en människa från då. Väldigt mycket har förändrats på
fyra hundra år. En hel del är precis detsamma. Vilket både kan trösta,
förfära, underhålla och skaka om. Vilket är just precis vad kulturarv gör. Och
vilket är en av de stora uppgifter som Nationalmuseum har att förvalta.

Nationalmuseum befäster nu sin position som ett museum i världsklass och
manifesterar att Sverige är ett land där konst och kultur får och ges plats.
Som kultur- och demokratiminister är jag stolt över det Nationalmuseum som
vi nu återinviger. Det är ett resultat av mångas gemensamma ansträngningar
över flera år.

Jag önskar oss alla en festlig dag och Nationalmuseum ett varmt lycka till för
hundratals år framöver. Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid Utbildningsradion 40 år
Publicerad 16 augusti 2018

Tal av Alice Bah Kuhnke. Stockholm, 15 augusti 2018.
Det talade ordet gäller.
Ambitionen om att lära nytt, skaffa sig ny kunskap, att utveckla tänkandet -
det går aldrig ur tiden, det blir aldrig omodernt! Den allsidiga kunskapen och
förmågan att sätta den i sammanhang utgör grunden i det vi kallar för
bildning.

Bildningsbegreppet kan, som ni vet, förstås som vår förmåga att tillgodogöra
oss kunskap och sätta den i sammanhang, förmågan att utifrån kunskap och
erfarenhet kunna förstå och analysera skeenden och rörelser. 

Den är avgörande för vår möjlighet att orientera oss i samhället och förhålla
oss till omvärlden och historien. Den ger självständighet och bidrar till
individuell och intellektuell frigörelse. 

I vårt land går bildningsambitionerna långt tillbaka i tiden. Genom en
likvärdig skolgång för alla har fler fått möjlighet att skaffa sig ett arbete som
går bortom de möjligheter som stod till buds i äldre tiders privilegiesamhälle.
Fallenhet och ambition, inte börd, blev på ett annat sätt avgörande för
karriärmöjligheterna. 

Men våra bildningsambitioner sträcker sig så mycket längre än att förse
arbetsmarknaden med arbetskraft. Vi har också ett bildnings- och
kulturväsende som står öppet för alla. Det är våra bibliotek,
bildningsförbund, kulturinstitutioner, kulturskolor, medier, arkiv,
folkhögskolor och mycket annat. För ett land som gör anspråk på att vara en
väl utvecklad demokrati behöver ambitionerna för den allmänna bildningen
ställas högt.

Utbildningsradion är i navet av detta! Genom att UR befinner sig i detta
dynamiska gränsland mellan skola, medier, folkbildning och kultur opererar
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ni precis i det fält där vi finner bildningens jordmån. Därför är jag väldigt
hedrad att få tala på detta jubileum!

Frågor om medie- och informationskunnighet, digital kompetens och
källkritik diskuteras som aldrig förr. Med all rätt: vi översköljs av allehanda
budskap, och i den miljön blir förmågan att kunna skilja sant från falskt av
stor betydelse.

UR har i detta arbete en avgörande roll. Basal digital kompetens är viktig för
att var och en ska kunna förstå världen och göra sig gällande i ett komplext
samhälle och i demokratin i allmänhet.

Men ibland kan vi av debatten vilseledas att tro att vi står inför ett val, att
samhället måste bestämma sig för om vi ska satsa på källkritik eller
faktakunskaper. Inget kunde vara mer fel: kunskap och bildning är vårt mål,
källkritiken ett medel, om än ett viktigt sådant! Begreppen hör ihop. De är
varandras förutsättningar: utvecklad kunskap förutsätter förmågan till kritiskt
tänkande, men ett sunt kritiskt förhållningssätt kan bara uppnås med solida
faktakunskaper som grund.

Låt oss inte mer fastna i falska dikotomier – låt oss istället bygga ett samhälle
som investerar i kunskap, bildning och kultur! Därför är vårt skolväsende,
våra kultur-, minnes- och bildningsinstitutioner bland det viktigaste vi har.

Skolan ger oss kunskap, våra kulturinstitutioner förvaltar och förmedlar
kulturarv, uppmuntrar skapande, ger oss konstnärliga upplevelser, medierna
belyser vårt samhälle utifrån olika perspektiv på grundval av ett system för
medieetik. Kultur, samtidskonst och kulturarv, kunskap och bildning – detta
som i bred bemärkelse tillhör kulturen, och som tillsammans ingår i
bildningen.

UR är i detta perspektiv en helt central aktör! Under 40 år har ni bidragit till
att stärka bildningen i vårt land.

Ibland har ni utsatts för kritik, men en öppenhet för konstruktiva
diskussioner leder till självrannsakan och utveckling. 

Ert uppdrag är i dag mer relevant och mer angeläget än någonsin tidigare.
UR har som medieföretag djupa kunskaper om pedagogik och kultur och
unika förutsättningar att bidra till att dagens och framtidens medborgare kan
rustas med de förmågor och de kunskaper som behövs i ett digitalt samhälle.
Och därigenom stärka bildningen i det moderna samhället!



Grattis på 40-årsdagen!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid utdelningen av ALMA-
priset 2018 (på engelska)
Publicerad 29 maj 2018

Tal av Alice Bah Kuhnke. Stockholm, 28 maj 2018. Det
talade ordet gäller.
Your Royal Highness, Excellencies, Ladies and Gentlemen, Jaqueline
Woodson,

Daring to stand firm when everything around us is changing is difficult.
Being true to our convictions – to who we are – when everyone around us
seems to expect something different, requires all our courage. This is
something that many of us are struggling with right now. Myself included. To
find the strength and to dare, we need good role models. Someone who leads
the way and shows that it is possible.

Astrid Lindgren is one of my role models. I sometimes ask myself what she
would say, if she could see what Sweden and the world is like today. A
world where so many of the values she held high are threatened: the wonder
of nature, the beauty of the seasons, the equal worth of all people, and the
right to live in peace and freedom.

I ask myself this, even though I know the answer. Because over the last few
years, through her diaries and letters that have been published, we have been
able to learn more about the profound reflections, the razor-shape skill of the
writer, and the human maturity that lie behind one of the world’s most
prominent bodies of work of all time. She is, and will remain, a role model –
when we doubt and when we despair.

Jaqueline Woodson,

It is a very special pleasure for me to be with you today. This is actually the
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second time in just a few weeks. The first was in New York, where we met
and were able to sit and talk. The little foretaste I’ve had of your work
already means a great deal to me.

  Just like Astrid Lindgren, you stand firm. You don’t abandon your
readers – you stay by their side. Not by answering their questions, but by
showing them – through your stories – how different life can be. And that
it’s ok. Your message is: “You exist. Your thoughts and feelings are real –
and that’s ok.”

If we can impart this feeling to our children and to young people, I am sure
that more will dare to look beyond self-criticism, stifle their fear of being left
out, and have confidence in their convictions. Then we will dare to defend
what is essential in our lives: freedom and the right to be who we are.

Today is your day, Jaqueline. You have been awarded the most distinguished
prize a writer of children’s and young adult literature can receive. On behalf
of the Swedish Government, I offer you our warmest congratulations and
look forward to following your work in the future.

Thank you.



Alice Bah Kuhnkes
inledningsanförande vid FNs
seminarium om Dag
Hammarskjöld vid de nordiska
ambassader i Berlin den 16 maj
2018
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Tal

Tal av Alice Bah Kuhnke vid den
officiella invigningen av
jubileumsveckan Staare och
firandet av Samernas nationaldag
Publicerad 07 februari 2018

Staare/Östersund, 6 februari 2018. Det talade ordet
gäller.
Buorre beaivi! Buorre biejvve! Buorre biejjie!

Sametingspresidenter,

Ledamöter i Sameting,

Kära vänner,

Idag firar vi att det första samiska landsmötet hölls här i Staare 1918. Idag är
också urfolket samernas nationaldag.

1918 var ett speciellt år, ett dramatiskt år. Per T Olsson skriver i sin bok
1918 att det var året då allt kunde gått galet. Ute i Europa rasade första
världskriget, Sverige var avspärrat med livsmedelsbrist och ransoneringar. I
Finland var det inbördeskrig och i Ryssland hade bolsjevikerna och Lenin
gripit makten. Här hemma närmade sig striden om allmän och lika rösträtt.
Det demokratiska Sverige började växa fram. En ny tid randades.

Mitt i allt detta kliver en frihetskämpe och feminist fram, Elsa Laula.

Elsa Laula har sagt:

"Den nation som inte försöker att följa med i utvecklingen går under. Och
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det är nu en gång för alla på det sättet att små nationer som vår, ofta får stå
tillbaka för andra stora nationer. Själva har vi största delen av skulden att vår
nation inte har kommit längre än den har. Vi har inte stått tillsammans. Vi har
aldrig försökt att handla som ett folk. Idag försöker vi för första gången att
binda samman de norska och svenska samerna."

Jag tänker ofta på Elsa Laula och alla andra som gått före, och försvunnit, de
hundra år som har gått. Jag undrar vad de hade tänkt, om de varit här idag.

Jag tror att Elsa Laula hade varit besviken, om hon såg hur det såg ut idag.
Om hon såg hur mycket sorg och lidande som aldrig blivit berättat. Om hon
såg hur många frågor som fortfarande är olösta. Hur många drömmar om ett
bättre liv som krossats, som fortsätter att krossas.

När jag tänker på Elsa Laula skäms jag över vad som skett, och för allt som
inte blivit verklighet.

Samerna i Norden splittrades när de nordiska staterna växte och drog upp
sina nationsgränser på 1700-talet. Fortfarande gäller olika villkor för
samerna i de tre nordiska länderna. När Elsa Laula dog 1931 hade alla de
föreningar hon startat och varit drivande i upphört. Men idag vet vi att hon
spelat en stor roll för den samiska rättighetskampen, för demokratin och för
framväxten av starka samiska organisationer och till med Sametinget.

"Den stora tragedin är inte de onda människornas ondska, utan de goda
människornas tystnad." Så sa Martin Luther King Jr., som kämpade för de
svartas rättigheter i USA för 50 år sedan.

Kampen för rättigheter har alltid, genom alla tider, drivits av starka rörelser,
där människor engagerat sig för sig själva och andra. För att få plats att leva
sitt liv på det sätt man vill. Det moderna Sverige byggdes av folkrörelser som
hade en dröm om något annat. De organiserade sig, kompromissade,
fokuserade på strategiska vinster och vann mark. Det goda är för ofta
tystlåtet, medan det onda höjer sin röst och tar plats.

Vi har århundranden av förtryck, marginalisering, rasism, diskriminering och
undanträngning av det samiska folket bakom oss. Olika aktörer har fattat
beslut som sammantaget haft en förödande inverkan på samisk kultur och
samisk identitet.

Utbyggnad av vattenkraft som gett billig el, gruvor och skog som gett
råvaror, rekreation genom fjällturism, allt till priset av samiska näringar,



däribland rennäringen, som fått mindre yta att vara på. Den samlade effekten
har skadat den samiska kulturen.

Vi måste vända skutan. Staten måste uppdatera sin samepolitik till idag, om
den inte ska bli helt inaktuell. Vi behöver göra stora förändringar för stärkt
samiskt självbestämmande, för mer makt för urfolket samerna i frågor som
berör samer, för lättat tryck på samerna, för ansvaret för statens roll genom
historien.

Det kommer inte att bli lätt. Att dela makt är aldrig enkelt. Men jag är
övertygad om att vi kan ta oss dit, tillsammans.

Tjuven och schamanen heter en jojk från början av 1800-talet. Det är en
dialog mellan en nåjd och den inkräktare som tagit hans marker. Det handlar
om ett förtryckt folk som aldrig ger upp. I sången försöker nåjden driva bort
inkräktaren:

Dra du, dra du långa vägar

Tillbaka dit du kom ifrån

Än har jag makten över dig

Nu tar jag, drar jag, manar jag

Kastar jag bort dig långa vägar

 

Giitu!



Tal av Alice Bah Kuhnke vid
lansering av World Trends Report
vid UNESCO i Paris
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Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
invigning av Stockholm Literature,
Moderna Museet 2017
Publicerad 31 oktober 2017

Moderna Museet, Stockholm 27 oktober 2017.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear all. I am greatly honored to
be here with you today.

Books are not only physical items, bunch of papers connected in a spine.
Books are knowledge, knowledge carries experiences and stories, well worth
celebrating. As we do here today.

Books represent the complexity of life. Many times, the simple joy of
reading a book is nothing more than a pleasure. Sometimes, when we least
expect it, reading a certain book can be a life-changing experience.

Perhaps most of all, a book is one of the strongest symbols of the freedom of
expression. The notion that anything can be written or said, no matter how
much we dislike it.

We don't have to agree with the authors' political, moral or religious views -
but we must at any time protect and safeguard everyone's right to express it.
When those in power start to limit freedom of expression, we are all affected
and in the end - all on the losing side.

I hope that all of you literature lovers will ha many good experiences the
following days practicing this freedom. Now I will continue in Swedish.

Som kultur- och demokratiminister i Sveriges regering har jag sedan den dag
jag tillträde, tagit på mig två huvuduppgifter. Den ena är att alltid försvara
den fria konsten. Den andra är att skapa förutsättningar för att den ska nå
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fler. Mer fri kultur till fler, helt enkelt.

Det är en paroll som riskerar att bli en plattityd om den inte fylls med
konkret, politisk handling. Reformer som påverkar i verkligheten.

Den svenska statsbudgeten kommer nog aldrig att tilldelas några August-
eller Nobelpriser. Men den kan faktiskt göra det möjligt för att någon av alla
de barn som går till skolan varje dag kan använda ordets makt och kraft.

Det är därför jag och hela regeringen har bestämt oss för att kulturen ska
kunna ta och ges plats.

När vi satsar 250 miljoner kr per år på biblioteken så är det för att fler ska
kunna ta stegen in i litteraturens värld.

När vi återinför nu estetiska ämnen i gymnaieskolan så är det för att fler ska
pröva på kultur, inte bara de som har ett kulturellt kapital hemifrån.

När vi höjer biblioteksersättningen och satsar 110 miljoner kr extra på den
fria konsten är det för att visa att kulturskapande inte är en
hobbyverksamhet utan professionella yrken som vi ska se till blir fler.

De senaste åren har vi styrt om fokus från några miljoner till att satsa 1.5
miljarder kr mer på kulturen än tidigare. Och det är bara början, tro mig.

Satsningarna på kulturen kan inte bara vara avgörande för alla de barn och
unga som får en chans att skapa och uppleva konsten och litteraturen. I de
tider vi lever i vill jag visa Europa och världen att det faktiskt går att välja en
annan väg. Det går att stärka det fria ordet, kulturen och medierna och med
det visa att en stark demokrati klarar av att skapa och hantera nödvändiga
och obekväma debatter.

Medan många regeringar runt om i Europa och världen skär ner på
kulturbudgeterna, har vi gjort precis det motsatta.

Jag hade aldrig varit den jag är eller där jag är om det inte var för böckerna
och biblioteken. När jag kände att alla tyckte att jag var ful och fel och inte
var som alla anda så visste jag att det skulle gå bra för mig ändå, för det hade
jag läst, inte bara en, utan hundratals gånger genom böckerna.

Det är viktigt att ni tänker på det. Det är inte bara ni som växer av att skapa
fantastisk litteratur. Ni får även andra att växa.



Tack.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
kyrkomötets öppnande 2017
Publicerad 04 oktober 2017

Uppsala domkyrka, 3 oktober 2017. Det talade ordet
gäller.
Ers kungliga höghet, ers eminens, biskopar, kyrkomötesledamöter, gäster och
deltagare.

Det är en stor ära för mig att få vara här. Som några av er kanske känner till,
så har jag haft förmånen att få vara kyrkomötesledamot och jag vet vilka
tuffa, intressanta men samtidigt roliga dagar ni har framför er. Med den
erfarenheten kan jag säga att många av de frågor som ni kommer diskutera
de närmaste dagarna, är samma som finns i min portfölj som Kultur- och
demokratiminister.

Steget från att vara kyrkomötesombud till att vara Kultur- och
demokratiminister i Sveriges regering, är med andra ord inte särskilt stort,
och med det sagt vet ni nu också vad som kan komma att vänta just dig eller
din bänkgranne.

Svenska kyrkan är en självklar och central del av vårt svenska kulturarv.
Våra högtider, våra traditioner, våra älskade psalmer är en referensram för
oss alla, oavsett om vi är troende eller ej. Samtidigt är Svenska kyrkan inte
ett museum över svunna tider utan ett högst levande kulturarv. Den intensiva
debatten kring den kyrkohandbok som ni så småningom ska fatta beslut om
visar hur viktig traditionen och kyrkan är, för långt fler än ni som är samlade
här idag.

Svenska kyrkan är dock väldigt mycket mer för mig än ett kulturarv och en
levande kulturscen. Det arbete som Svenska kyrkan bedriver för de svaga
och kanske allra mest utsatta, är för mig, i sanning, ovärderligt. Jag skräms, i
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djupet av mitt hjärta, vid tanken på hur Sverige skulle se ut om inte värvet av
alla diakoner, församlingsassistenter, präster, kyrkoherdar, och andra
församlingsmedlemmar var en konkret verklighet för alla dom, som många
av oss andra, inte mäktar med att finnas där för. Där det offentliga gång på
gång misslyckas, kapitalt, just där, manifesterar och excellerar Svenska
kyrkan.

Mitt och regeringens mål är att skapa ett Sverige som håller ihop. Ett
samhälle där utanförskap ska minska och öppenhet öka. Just därför
välkomnar vi särskilt det arbete Svenska Kyrkan bedriver tillsammans med
andra trossamfund för att skapa en dialog och bygga kunskap över
trosgränser.

Ett modigt arbete av en modig kyrka.

I tider av kappvändning och populism, medveten desinformation och
Fakenews förstår varje intellektuell att vi, att Sverige, behöver mer samtal
och dialog, inte mindre. Jag är därför särskilt glad för kardinal Arborelius
medverkan här idag. Att just du är här, påminner oss om, att forna fiender,
inte bara kan samleva utan i ärlighet, samverka.

Slutligen vill jag gratulera Svenska kyrkan för ett väl genomfört Kyrkoval.
Som demokratiminister är jag imponerad och inspirerad över det kraftigt
höjda valdeltagandet.

Jag önskar er alla ett konstruktivt och lustfyllt kyrkomöte.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av pris genom Hans
Mannerbys minnesfond 2017 (på
engelska)
Publicerad 28 september 2017

Göteborg, 28 september 2017. Det talade ordet gäller.
Ladies and gentleman, dear award winner, dear guests.

I am greatly honored to be here, participating in the ceremony for a person
that has made great contributions to cultural heritage and the development of
museums.

Ildikò Lehtinen, you are the 2017 winner of the Prize of Hans Manneby´s
Memorial Fund. This year, for the first time, the prize is given to a person
from a nordic country, convenient as it is from Finland when we are
celebrating hundred years of autonomy in Finland. In August we had big
celebrations in central Stockholm to mark the occasion of the Finnish
centenary. Kungsträdgården was full of Finnish flags, all sorts of cultural
expressions and with a lot of people participating. This allowed us to taste a
bit of the cultural richness there is in our neighbouring country and I'm
happy that we here in Gothenburg will get a glimpse of more.

As Minister for Culture and Democracy the governmental policies for both
cultural heritage and minority cultures are my responsibility and concern.

The idea of culture and democracy as closely intertwined characterize the
cultural policy which the Swedish government wishes to realize.

I strongly believe that history told through our publicly founded institutions
should be the history of many. This is, to be honest, not yet always the case.
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For example the experiences and testimonies of everyday life of children,
woman, various minority groups, immigrants and holders of low status
professions, often have been viewed upon as not as much "history" as the
history of men, technological innovation and war.

That ones history is accounted for is of fundamental importance if you are to
be encouraged to participate and contribute in the democratic processes of
society.

To feel unseen creates the misbelief that one doesn t́ matter.

Many voices from the past are needed if we are to see a broadened picture
and understanding. And equal access to our shared cultural heritage should
be seen as a democratic right. For this knowledge about and participation of
minority culture and history is fundamental.

In times as ours - of rapid change, growing tensions and a sense of insecurity
- the museum sector has an essential role to play in building a more cohesive
and inclusive society and work as yours, Ildikó Lehtinen, is more important
than ever.

During your long service in the museum sector you have acted for the
preservation of threatened cultural heritage and for strengthening both
cultural identity and multiculturalism amongst minority people. This is a most
urgent task, alongside strengthening minority rights and possibilities to
practise and share cultural expressions.

I know that Hans Manneby was a remarkable person within the museum
world, who set out to investigate new visions for present and future
museums; museums in close contact with contemporary society and its needs
and wishes. And he did this by inspiring and being inspired by others.

It is now time for me to give you the Prize. And on the behalf of the Swedish
government I want to thank you for your important contribution to museum
development and engagement in minority culture. I know that your work will
inspire a lot of people, in the museum sector and elsewhere.

Sydämelliset onnittelut palkinnosta! (Congratulations to the award!)



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av Bokmässan 2017
Publicerad 28 september 2017

Göteborg, 28 september 2017. Det talade ordet gäller.
Kära vänner,

Finland och Sverige delar en sexhundraårig gemensam historia. Genom
ekonomi och politik är vi på många sätt sammanflätade. Inte minst har vi
starka kulturella band och mer än 700 000 personer i Sverige har finskt
påbrå. Vi delar också samma hav. Skildringar av ett hav som ryter hotfullt,
stora vågor av mörkgrått vatten som slår upp mot släta klippor, går igen i
båda våra länders litteraturskatter. Vi har i generationer väntat vid samma
hav, på våra älskade, på förnödenheter. Människor har slagits ut av sorg och
påfrestningar men rest sig igen.

I år firar Finland 100 år av självständighet. Hundra år av styrka och stolthet
att beundra och avundas. I den rika finska litteraturen finns skildringar av
människors kamp mot förtryck, överhet och förföljelse. Väinö Linna gav oss
en uppriktig och brutal skildring av krigets realitet och den fasa det väcker.
Gestaltningen av lidandet i "Okänd soldat" krävde upprättelse för
människan. Han följs av flera författare som pläderar för människans rätt till
liv, Sofi Oksanen är en av dem som bland annat i sin bok "Utrensning"
skildrar hur deformerad en människa blir av att leva i ett auktoritärt politiskt
system. Sirpa Kähkönen undersöker i sin bok "Granitmannen" vad som
händer när idealismen får styra livsvalen i så hög grad att man inte vill se
verkligheten som den är.

Den finska litteraturen är rik och givetvis har den många hängivna läsare i
Sverige. Jag gläds åt Kjell Westös inkännande personporträtt och längtar att
få vandra de gator i Helsingfors som hans hjältar befolkar. Jag känner de
åländska sjöfararnas historia genom Ulla Lena Lundberg och hör hur isen
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sjunger utanför Kökars granitklippor.

Men jag känner också den dröm om självständighet som finns i Edith
Södergrans och Märta Tikkanens diktning. Och jag uppskattar den
uppfordrande uppriktighet som finns i Eeva Kilpis dikt:

Vi har inget skydd mot kärleken
inget skydd mot livet,
inget skydd mot döden,
inget skydd.
Så skyddslösa är vi.
Det ligger nästan något storslaget i det.

I augusti 1992 föll svarta flingor över Sarajevo. Intensiva granatattacker
hade satt nationalbiblioteket i brand och över 2 miljoner böcker, dokument
och tidsskrifter försvann i lågorna, förlorade för all framtid. En attack i syfte
att radera historien. Det hände mitt i det moderna Europa. På en plakett
utanför det nu återuppbyggda biblioteket står det "Do not forget. Remember
and warn."

I dag blåser återigen iskalla vindar från en svunnen, svart tid. Totalitära
ideologier som vi hade hoppats var förvisade till historiens skräphög gör sig
påminda, alldeles i vår närhet.

Här har vi alla ett stort ansvar att vara tydliga. Respekten för alla människors
lika värde och varje livs okränkbarhet är inte förhandlingsbar.
Vi ska reagera när vi möts av förnekelse av historiens värsta förbrytelser,
och vi ska skydda alla de som utsätts för odemokratiska krafters
provokationer.

Nazism är ett brott mot mänskligheten. Inte en åsikt.

Ofta inser vi för sent vad som håller på att hända. Vi kan inte se in i
framtiden men vi kan lära av historien. Enkla lösningar på svåra problem är
tilltalande, flykt istället för konfrontation. Men det är inte att ta ansvar, och
det åligger var och en av oss att ta ansvar och försvara det öppna samhället.
Det kräver tid av oss att förklara när barnen frågar, mod när diskussionen i
fikarummet spårar åt fel håll och all vår kraft att våga se hur det skulle se ut i
vårt land, i världen, om vi inte står emot. Att göra det visar respekt för dem
som offrat sig i kampen för det öppna samhället och ansvar för den värld
våra barn ska leva i. Det handlar till syvende och sist om att behålla vår
mänskliga värdighet. Att likt Väinö Linna kräva upprättelse för människan.



De här dagarna är det hög tid för alla oss att visa vem som är den anständiga
majoriteten. Det öppna samhällets vaccination mot deras hat är mer
öppenhet. Mer demokrati.

Men det kommer inte gratis.

Där de finns måste vi finnas.

De ska veta att de inte har en chans mot oss.

De har ingen chans mot anständighet och solidaritet.

Härmed förklarar jag Bokmässan 2017 för öppnad.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av ALMA-priset 2017
(på engelska)
Publicerad 31 maj 2017

Stockholm, 29 maj 2017. Det talade ordet gäller.
Your Royal Highness, Excellencies, Ladies and Gentlemen, Mr Erlbruch,

Everyone who has children close to them or works with children knows that
they have to try and keep up with them.

Hunger and thirst, tiredness and excess energy. As an adult, you have to be
there with a helping hand, a slice of bread, a glass of water. Stroke their back
to settle them.

You also have to be prepared for the deepest existential questions.

Lingonberry jam or tomato ketchup on meatballs leads to a discussion about
why people actually like different things. Tying shoelaces leads to a
discussion about why most people have two legs but some of us don t́. Why
and how? And why do we even exist?
I often think with gratitude of all the teaching staff who work with our
children and young people. Who, while cutting apples into slices, are asked
questions that philosophers have devoted thousands of years to finding
answers to, or who quickly have to change the plans for a maths lesson
because a question has come up that cannot be set aside.

In my work as Minister for Culture, one of the most important issues is
ensuring that these teachers and children have books, libraries and, not least,
librarians close at hand. We all know that books are a fantastic source of
knowledge, but also that literature can help us get to grips with concepts.
Books are there when we adults do not have the energy, do not have any
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answers, or perhaps do not dare to answer. Every child must have the
opportunity to find their way to books, and librarians are invaluable in this
regard.
Mr Erlbruch – you dare to write and draw! You are brave in many ways, and
in this respect your writing is reminiscent of Astrid Lindgren’s. Your work
reflects what children’s lives are like – they contain the light-hearted and the
deeply existential, side by side. We are in awe of the incomprehensible, we
find happiness in small pleasures and we become angry over injustices.

In one of your books – Duck, Death and the Tulip – you speak to the reader
about that thing called death, which follows us everywhere, however hard
we try to push it away. That thing called death – which we adults often find
so difficult to talk about especially to children. Without offering any
answers, you tell it like it is: even when we are no longer alive, the lake is
still there.

Everything is the same, but completely different, because we are not there.
We feel deep sadness when thinking about this. But you, Mr Erlbruch, have
managed with your story to give every individual a feeling of immeasurable
importance. Being able to do this without hiding the truth is nothing but great
art. I hope and believe that more and more people will read your book when
questions about sadness, longing and our very existence need to be
discussed.

Today, Mr Erlbruch, I would like to congratulate you on receiving this
important prize, and to thank you on behalf of children and adults alike.

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
Stockholm Internet Forum
Publicerad 31 maj 2017

Stockholm, 17 maj 2017. Det talade ordet gäller.
Ladies and gentlemen, dear colleagues!

I am very honoured and proud to be here this morning. I thank Lennart Båge
and Sida for the invitation and the possibility to address this truly
international Forum. A warm welcome to Sweden and to Stockholm!

Freedom. It is the best word I know. It is what guides me in my work as a
politician and Minister for Culture and Democracy in the Swedish
Government. Freedom for the media, the free and independent arts, the
freedom of individuals to become who they want to be without
discrimination. Freedom of speech, even when it hurts. Countering
arguments of populists with the arguments of a free society where we all can
access information, build our own opinion, where we all can live freely.

Not long ago, many of us felt that freedom of expression and democratic
values were being strengthened in many countries where this previously had
been limited. The path towards more freedom appeared to be guaranteed.
But over the last few years we have seen the opposite development in many
parts of the world. This is true not at least for Europe and its neighbouring
countries, where we certainly did not expect this to happen. Where we
promised each other that this would not happen, again. The development is
deeply worrying.

We are guaranteeing the freedom of speech and the free press in Sweden.
Not all politicians in the Swedish Parliament agree on this, but the majority
still stand strong. However, we are witnessing more problems. We are
experiencing a harsher debate climate and increasing threats in the Swedish
debate.
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Journalists, artists, elected officials and authors are threatened and attacked
for their works and their opinions. Today more than before. It is
unacceptable, not only because of the personal consequences, but they may
also have a chilling effect on the freedom of expression, on the public
watchdog role of journalists and on public debate in general. It is a critical
challenge for us, to safeguard the democratic and open society, which I
believe is at risk.

The media has, as we all know, a vital role to play in promoting transparency
and accountability. Whether it is scrutiny of the performance of the
government, revealing corruption or reporting on crimes, the media has to be
able to do its’ work in an open way. Threats on journalists can lead to self-
censorship and that it is a major threat to democracy which is high on my
government’s agenda.

The media must be able to operate in an environment free of fear. Journalists
must be able to investigate important issues and express informed opinion
without fear of prosecution. In order for the media to be able to fulfill its’
corner stone role in a democracy, journalists, bloggers, media organizations
and individuals must be allowed to discuss and debate issues freely and
safely.

In this context we also urgently need to join forces and step up against the
specific challenges faced by female journalists. It is alarming that female
journalists are increasingly being abused online. The Swedish government is
a “feminist government”, the world’s first officially feminist government.
Later today, you will hear from my dear colleague, Minister of Foreign
Affairs Ms Margot Wallström, addressing what Sweden does globally as a
feminist government. Bringing the situation of female journalist to the top of
relevant international as well as national agendas is one of our priorities.

Sweden works closely with Unesco on how to develop and strengthen the
UN’s work with a view to improve the safety of journalists worldwide and on
the issue of impunity. I wish to take this opportunity to highlight Unesco’s
never-ending efforts and tireless work on these very important issues of
mutual concern.

The media landscape is changing rapidly, creating both opportunities and
challenges for freedom of expression and media freedom. In many countries
the media is shifting – or has already shifted – from traditional newspapers
and TV to digital distribution channels. Social media is playing a big part in
this fast-growing revolution, often being the main arena for communication



and public debate.

Internet and social media platforms are empowering citizens to fully use their
right to freedom of expression and access to information to disseminate
opinions, information and news. New technology is an enabler of democratic
development. But we have also seen how technology can be used to spread
disinformation and act as channels of hate and threats.

Disinformation risk undermining trust in established media and institutions,
and promoting the spread of online echo chambers, where conspiracy
theories and half-truths become the perceived truth. But how come this has
not been addressed or reported is a question that then will be asked?
Disinformation erodes citizens’ trust in institutions on which democratic
societies are built. That is why, now more than ever, tools and learning about
critical thinking and source criticism must be on the political “to do-list”.

Dear colleagues, distinguished participants, The goal for me as minister for
culture and democracy is to safeguard the democratic right to information, in
a way that complies with the needs of the person. This is a matter of
democracy, a matter of human rights and also of course a matter of access to
culture. In the world that we share today all countries need to return to the
core values of humanism, democracy and inclusion as expressed in the
fundamental human rights. In this work access to information, the right to
free speech, the right to express oneself without censorship or threats of
violence is truly fundamental. It cannot be underlined enough.

The role of the state must be to guarantee and further these rights, not to
hamper them or diminish them. Those of us who truly believe in these values
have no time to rest; we have to get up on our feet. Our voices are needed;
let’s make the best use of them.

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Sveriges Allmännyttiga
Bostadsföretags kongress
Publicerad 02 maj 2017

Linköping, 28 april 2017. Det talade ordet gäller.
Tack så mycket för att jag får komma hit och vara en del av avslutningen på
kongressen! Som kultur- och demokratiminister och som ansvarig för
arkitekturpolitiken, som vi just nu omskapar, så känns det extra kul att få
vara här hos er, som har hand om en så viktig del av landets bostäder.

För bostäder – och bristen på dem – är ju en stor fråga, inte enbart för
bostadsminister Peter Eriksson och mig, utan för regeringen och för oss alla.
Även om mitt ansvarsområde är ett annat. Länge handlade debatten bara om
att bygga mer. Den samlade bostadspolitiken har under många, många år
haltat betänkligt och i majoriteten av landets kommuner råder som ni vet
ännu bostadsbrist. Behovet av att bygga mer är akut. Regeringen har därför
sagt att vi vill se 250 000 nya bostäder fram till 2020.

Nu byggs det också! Mer än det gjorts sedan miljonprogrammets dagar. 2016
påbörjades byggandet, som ni vet, av 40 procent fler bostäder än året innan
och även i år bedöms lägenhetsbyggandet öka. Det är förstås fantastiskt bra!

Men med så hög byggtakt och med så stora förändringar som det innebär i
våra städer, så är det nu hög tid att vi också frågar oss vad det är vi bygger.
För vem? Hur förvaltar vi det redan byggda? Vilka hus, städer och samhällen
lämnar vi efter oss till nästa generation? Hur ser de ut? Hur är det att bo,
arbeta och växa upp där?

Häromdagen fick jag höra om en 15-åring. Inom några år vill han flytta
hemifrån. Han oroade sig över hur han ska ha råd och möjlighet att bo där
han vuxit upp. Vid påpekandet att det byggs en massa tjusiga lägenheter –
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men att människorna inte alltid är i centrum – blev 15-åringen upprörd.
”Livet är inte rättvist! Alla kan inte bo fint, det blir för dyrt! Huvudsaken är
att man har någonstans att bo”, sade han. Han menade att vi bryr oss för
mycket om husen – ”folk måste ju bara bo!” Jag försökte övertyga om att det
inte är en motsättning. Det borde i alla fall inte vara det.

För det är ju inte husen jag och många med mig bryr oss om, genom att bry
oss om husen. Det är människorna i och runt dem. Vi ska inte bara bo, vi ska
leva, också!

Hur vi formar och gestaltar våra städer, bostäder, arbetsplatser och offentliga
rum är viktigt. Hur hus och rum ser ut, hur luft, ljus och rörlighet fungerar,
vilka förutsättningar som finns till möten, fri lek, handel, kultur, upplevelser
och fritid. Det är frågor vi måste ställa oss, för svaren kan göra stor skillnad.
Det vet vi av bitter erfarenhet. Det är självklarheter som tål att upprepas.
Den fysiska miljön omger oss hela dagarna påverkar oss.

Att bo och arbeta i en viss miljö kan antingen göra att vi mår bra, eller till
och med skada oss. Våra barns förutsättningar till en god framtid kan
förbättras av att växa upp i en god bebyggd miljö - och försämras väsentligt
av att växa upp i en dålig. Den fysiska miljön kan skapa och förstärka
ekonomisk och social segregation. Vår hälsa kan påverkas. Livskvaliteten
kan skifta.

Mitt och regeringens mål är ett rättvist och jämlikt samhälle som ger både
individer och samhälle möjlighet och rätt att utvecklas. Fler ska få rikare liv,
även utan att vara rika. Det kräver en medveten, omsorgsfull och långsiktig
helhetsplanering för städer och samhällen och hög kvalitet i varje enskilt hus
som byggs. 

För att åstadkomma detta arbetar vi fram en ny sammanhållen politik för
hållbara gestaltade livsmiljöer. Vi ser till helheten och samlar våra fortsatt
höga ambitioner att bygga många nya bostäder med nya nationella mål för
både levande städer och för arkitektur, form och design. Det är det gröna
och inkluderande samhällsbygget. Staten ska vara ett föredöme. Ställer vi
höga krav ska vi också gå före och visa hur de kan realiseras.

Den nya politiken kommer innefatta nya mål och strukturer för statliga
byggherrar och fastighetsförvaltare att förhålla sig till. Vi kommer också
stärka förutsättningarna för att alla ni offentliga och andra aktörer ska kunna
följa. Så ska politiken göra skillnad.



15-årigen jag berättade om var tyvärr utan hopp. För visst kan vi göra hans
och andras framtid bättre. Är det för dyrt att bygga bra, då måste vi se till att
ändra på det! Tror någon att det är oviktigt hur vi formar och sätter samman
människors hem, skolor, sjukhus, parker, trafikmiljöer, arbetsplatser,
stadsdelar, torg och offentliga rum – då måste vi få dem att tänka om. Har vi
för låga förväntningar på vad som kan göras bättre, så måste vi höja dem.
Finns det hinder som stoppar en hållbar utveckling, då måste vi försöka ta
bort dem.  

Ett helhetsperspektiv är nyckeln. Kvalitet, omsorgsfull gestaltning och
ekologisk balans är det som skapar socialt välbefinnande och långsiktig
hållbarhet. Kortsiktiga ekonomiska beslut ska inte få äventyra människors
livsvillkor. Kunskap, internationellt utbyte och forskning måste utvecklas,
inte minst för att skapa nödvändiga innovationer som kan ge bättre miljöer.
Exempelvis måste både fysisk och ekonomisk tillgänglighet kunna förbättras.
För mig är det demokratiska perspektivet grundläggande, även när det gäller
stadsbyggnad, arkitektur och design.

Människors möjligheter att själva påverka sin närmiljö är centralt. Lika så är
att se betydelsen av mötesplatser och ge förutsättningar för social
sammanhållning. Skapar vi idag områden och städer som kan upplevas som
välkomnande och inbjudande, av människor med helt olika förutsättningar
och behov? Hastigheten och omfånget på byggandet just nu kan som vi vet
bara jämföras med rekordårens bostadsbyggande och det så kallade
miljonprogrammet. Samtidigt rivs också många äldre byggnader.

Det finns anledning att titta på tidigare misstag och samla tankar kring hur
hus och områden kan leva upp till målsättningen om ett sammanhållet
samhälle. Ingen ska i framtiden kunna säga att slutet på 1900-talet bjöd på
ett miljonprogram, men 2000-talet på ett ”miljonärsprogram”… Hur vi idag
kan skapa och omskapa miljöer som blir rika, även för människor som inte är
rika är helt avgörande. Bra arkitektur och design ger högre livskvalitet för
individen, men det motsatta kan skapa oreda i hela samhällen.

För att vi ska få de attraktiva och dynamiska miljöer så många vill bo och
leva i, måste även kulturhistoriska, estetiska och konstnärliga värden bättre
tas tillvara och utvecklas. På Kulturdepartementet har jag bland annat tagit
fram satsningar på offentlig konst i miljonprogramsområden, under namnet
Äga Rum. Statens kulturråd och Statens konstråd ansvarar tillsammans med
civilsamhälle och kommuner för den satsningen.

Konstnärliga processer med tydliga medborgarperspektiv samlar arkitektur,



design och konst för att skapa kvalitativa mötesplatser och offentliga rum.
Just genom att koppla ihop konst med design, arkitektur, kulturhistoria och
stadsplanering tror jag att vi kan nå starka resultat – både bättre, vackrare
och mer jämlika miljöer för många fler människor.

Det är också viktigt att kunna ge röst åt barn och andra med svagare
offentlig position, som kan ha svårt att göra sig hörda och få sina behov
tillfredsställda. I arbetet med kulturarvspropositionen, som vi just lagt fram
till riksdagen, var det oerhört viktigt att lyfta demokratiska värderingar och
en människosyn som inte stänger ute, utan bjuder in.

Det gäller också i arbetet med arkitektur och design, som ju också berör
kulturarvet: Vems röster är det som får synas, när vi bygger och omvandlar
våra städer i hög takt? Vems historia bevaras - vems osynliggörs och
försvinner, vems blir kvar? Vi måste ha ett starkt skydd för äldre bebyggelse
och miljöer, för att kunna spegla hela samhället. Men också för att en
estetisk mångfald ger liv, dynamik och attraktivitet. Därmed stärks även
stabilitet och tillväxt.

Kultur och kulturverksamheter skapar mångfald och är en drivkraft för
levande städer.

Kulturen behöver ges rätt förutsättningar att kunna bidra till de attraktiva
och dynamiska städer och miljöer som så många av oss vill leva och bo i.
Alla städer behöver platser och miljöer som är öppna och offentliga, utan att
du förväntas konsumera något.

Ambitionen måste vara att inte bara bo, utan att också leva. Det som byggs
idag ska kunna ge upphov till stolthet – både hos dem som bygger, hos dem
som förvaltar och hos alla dem som ska bo och leva där. Det offentliga,
kommuner och landsting, men också staten har ett stort ansvar för att detta
ska bli konkret verklighet. Hur kvalitet hanteras i offentliga upphandlingar är
till exempel helt avgörande.

Till hösten lämnar vi en proposition till riksdagen om en ny arkitektur-, form-
och designpolitik för hållbara gestaltade livsmiljöer. Vi vill tydliggöra
gemensamma nationella mål och klargöra ansvarsstrukturen. I detta arbete
samarbetar vi på Kulturdepartementet, som ansvarar för arkitektur- och
designpolitiken, med främst Närings- och Miljödepartementen, men också
med andra. För det är en politik som måste bäras av många - eftersom det är
många frågor som flätas samman när man talar om den fysiska miljön:
Kultur, demokrati, bostadsförsörjning, klimat, miljö, men också social



hållbarhet, barns rättigheter, segregation, skolor och lärandemiljöer,
arbetsmiljö, infrastruktur, export och tillväxt, för att nämna några.

Ni som finns i de allmännyttiga bolagen hanterar många av de här frågorna
och ni måste förstås se till helheten i ert dagliga arbete. Jag vet att ni under
kongressdagarna här jobbat med ett framtidsprogram, ett idéprogram om
”nyttan med allmännyttan”. Och det är ju väldigt bra! Tillsammans med oss
politiker på lokal och nationell nivå har ni i allmännyttan ett etiskt och
demokratiskt ansvar att se till att alla får både bo och leva. Men ni har också
världens möjlighet! Att kunna ge människor rikare liv och högre livskvalitet.

För, som sagt, det fysiska påverkar oss alla varje dag. Arkitektur och design
kanske inte kan lösa alla problem – men det kan definitivt bidra.

Jag vet att ni också har pratat om både hållbarhet och integration under
kongressen. Arkitektur och design är inte och får inte vara en lyx för de
välbeställda. Hyreshus i orten, trapphus, tvättstugor, cykelbanor,
återvinningsstationer och lekplatser är lika mycket design och arkitektur som
de prisbelönta, signerade prestigeprojekten man läser om i tidningen. Hur
dem miljöerna formas och utförs, påverkar starkt alla som ska bo och nyttja
dem. NI har en fantastisk möjlighet att påverka!

För när någon 15-åring frågar var hen ska bo i framtiden, då ska vi kunna
peka på fina, omsorgsfullt gestaltade och välkomnande hus och områden och
säga - här! Och när någon frågar vad det är vi bygger, för vem? Måste svaret
alltid vara – bra, jämlika och hållbara miljöer, för oss alla. Tillsammans. Och
när någon påstår att alla inte ska kunna få bo lika fint, då måste vi kunna visa
på motsatsen. Livskvalitet, det är för alla. Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Museernas Vårmöte 2017
Publicerad 25 april 2017

Södertälje, 25 april 2017. Det talade ordet gäller.
Kära museisverige,

tyvärr kan jag inte vara på plats hos er idag, såsom jag har varit de två
senaste åren. Lyckligtvis träffar jag er relativt ofta ändå, när jag får chansen
att besöka era verksamheter.

Sen vi sågs sist har jag fått uppleva mängder av spännande utställningar -
ingen nämnd, ingen glömd. Jag har också via samtal och presentationer
bakom kulisserna, fått än mer förståelse för, och kunskap om, allt det arbete
som ni bedriver med samlingar, kunskapsuppbyggnad, och inte minst med
lokalt förankringsarbete och besöksupplevelser. Var jag än reser i landet, slås
jag av den professionalism, den kvalitet och de höga ambitioner som präglar
museisverige.

Jag har sedan förra året också överlämnat den sedan länge omtalade
Kulturarvspolitiska propositionen till Riksdagen. Den allra första i sitt slag i
Sverige.

Jag är stolt över att ha lett det intensiva arbete som ligger bakom förslagen
och bedömningarna i propositionen. Ett arbete som pågått på departementet i
över två år, men i själva verket mycket längre än så, inräknat alla de
utredningar och rapporter som utgjort underlag för de slutgiltiga
ställningstagandena i propositionen. Ett varmt tack för allt det jobb som
utförts av myndighetspersonal och andra berörda.

Jag är också tacksam gentemot alla er som i möten och samtal, remissvar och
debattartiklar, tyckt till och tagit ställning kring frågor som är angelägna för
era, våra, verksamheter, där ni har den största kunskapen om hur policy,
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politik och regelverk bör utformas för att ge bästa förutsättningar.

Jag som kulturminister har lett arbetet utifrån vissa specifika övertygelser:

För det första, att det är en grundläggande mänsklig drivkraft att utgå från
det förflutna när vi ska förstå oss själva och det samhälle vi är en del av.
Genom att trä en tråd mellan i går, i dag och i morgon kan vi förstå hur vi
blivit de vi är och hitta nya riktningar framåt.

För det andra, att kulturarv är en angelägenhet för alla. Därför ska alla ha
möjlighet att kunna ta del av den kunskap som det rymmer, oavsett var i
landet man bor, eller vilken förförståelse man har med sig. I dessa tider -
kanske nu mer än någonsin – behöver vi ett samhälle som håller ihop - och
då måste vi minska skillnader när det gäller tillgång till kunskap om det
förflutna.

I propositionen presenteras utgångspunkter för det offentliga
kulturarvsarbetet som ska kunna gälla under många år framöver. Det görs
utifrån övertygelsen att kulturarvsområdet behöver långsiktigt stabila ramar.
Med propositionen markerar regeringen, att det är politikens uppgift att
skapa förutsättningar för starka kulturarvsinstitutioner som självständigt kan
bedriva högkvalitativ och kunskapsbaserad verksamhet, liksom att det civila
samhällets aktörer ska ges goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet
på egna villkor. Min övertygelse är att vi med dessa förslag kommer att bidra
till en utveckling där kulturarvets mångfaldiga värden kan realiseras.
Propositionen innehåller som bekant ett förslag till Museilag med
bestämmelser om det allmänna museiväsendet.

Lagen innehåller en särskild bestämmelse om dessa museers självständiga
ställning i förhållande till den politiska beslutsnivån. I lagen förtydligas att
politiken inte ska lägga sig i innehåll eller perspektiv i museiverksamheterna.

Vidare regleras att museer och museihuvudmän inom det allmänna
museiväsendet ska samverka i syfte att ge alla i hela landet tillgång till
museernas samlade resurser. I syfte att ytterligare främja samverkan och
utveckling inom museiområdet gör regeringen i propositionen bedömningen
att Riksantikvarieämbetet bör ges ett samlat myndighetsansvar för
museifrågor. Att samla resurserna på detta sätt kan förhoppningsvis göra det
möjligt att få bättre överblick och skapa nya möjligheter att stötta
gemensamma initiativ, samt att främja utveckling, samla in och förmedla
kunskap inom museisektorn och erbjuda teknik- och metodstöd till museer.



Jag hoppas att ni som befinner er i Södertälje idag känner att en ny
organisation av det här slaget verkligen innebär nya möjligheter, och att en
kritisk men konstruktiv dialog såväl som tillit till er egen sektor tillåts utgöra
fundament för den process av nydaning vi står inför.

När vi talar om Riksantikvarieämbetet, passar det bra att knyta an till årets
tema: digitalisering. Den snabba digitaliseringen innebär möjligheter och
utmaningar på ett sätt som genomsyrar hela samhället idag. För att den stora
potential som finns i dessa resurser fullt ut ska realiseras krävs dock även
framöver ett målmedvetet arbete för en effektiv och öppen
informationshantering. Verksamheten vid Digisam har därför permanentats
och förlagts till Riksantikvarieämbetet.  Regeringen bedömer att
verksamheten kommer att utgöra ett viktigt stöd när det gäller det
resurskrävande arbetet med kulturarvsmaterial och digitalisering. 

De många och spännande seminarier och samtal som kommer föras av er de
kommande dagarna, kommer säkerligen att bidra till nya insikter om både
lösningar och problem. Förhoppningsvis kommer ni i slutet av veckan både
ha fått svar men också ställt nya frågor till varandra och till er själva. På så
sätt för vi tillsammans museernas viktiga roll med oss framåt i tiden. Slutligen
ett stort tack till Riksförbundet Sveriges museer, och alla medarrangörer som
möjliggjort de kommande intensiva dagarna.

Från mig till er: lycka till med all viktiga diskussioner!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Riksting för västerländsk
konstmusik
Publicerad 05 april 2017

Stockholm, 5 april 2017. Det talade ordet gäller.
Kära vänner,

Den franske kompositören och dirigenten Pierre Boulez beskrev musik som
en labyrint – utan början och slut, full av nya vägar att upptäcka. Andra har
beskrivit musiken som ett universellt språk, det enda som inte behöver
översättas.

Oavsett vilken metafor som används är musiken en följeslagare genom våra
liv. Enligt Myndigheten för kulturanalys lyssnade 96 procent av alla svenskar
på musik förra året – det är den kulturaktivitet allra flest ägnar sig åt!
Musiken blir en följeslagare som väcker glädje och sorg, men också nya
insikter. Den kan hjälpa oss att tänka om och att tänka nytt.

För mig som kulturminister så är det den ordlösa kommunikationen och den
förenande kraften som musiken har särskilt betydelsefull i den tid vi lever i
nu. Jag är stolt över att så många både kan skapa och få del av musikens
kraft. Vi har ett fantastiskt rikt musikutbud här i Sverige.

Ni som sitter här idag bidrar på olika sätt genom ert arbete till att sprida
musiken i Sverige. Det ni kan och utgör en del av är omistligt för levande
musikliv i hela Sverige.

Regeringen stöder musiklivet på en lång rad olika sätt. Vi fördelar pengar till
musiklivet runt om i landet genom kultursamverkansmodellen. Våra
myndigheter Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Musikverket fördelar
bidrag till musiklivet. Det nya scenkonstmuseet öppnade i februari och visar
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där bland annat sina fantastiska instrumentsamlingar.

Under 2017-2020 tillförs kultursamverkansmodellen efterlängtade nya
medel, pengar som ska gå till regional och lokal kultur. Förstärkningen syftar
bland annat till att det ska finnas ett fortsatt brett utbud av musik av hög
kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter. Det ger oss mer kultur
till fler – i hela landet.

Att själv få musicera – både ensam och tillsammans med andra - ger förstås
helt andra upplevelser än att "enbart lyssna på andra". Det berikar oss som
individer, som grupp och ger inte minst publiken stora upplevelser. Musiken i
olika former bidrar både till mångfald och till sammanhållning. Och speglar
det samhälle vi lever i och det vi drömmer om.

Det är därför kulturskolan är så fantastisk. Jag blev själv aldrig musiker, men
den möjlighet jag fick genom den kommunala musikskolan att lära mig spela
fyra instrument och vara en del i en orkester har varit en ovärderlig
erfarenhet för mig. Kulturskolan är en fantastisk möjlighet att få utveckla sitt
musicerande och skapande och utvecklas som människa.

Det gick lyckligtvis bättre för många andra än mig. Ett led i att få fram riktigt
duktiga musiker är det viktigt att vi har en kulturskola som ger möjlighet för
alla barn att utveckla sitt musicerande. Vid utdelningen av Musikexportpriset
häromsistens berättade Nina Stemme om hur viktig kulturskolan hade varit
för henne. Och hon är enbart en av fler musiker i absolut världsklass som
menar detsamma.

Men för att skapa den spets som musiklivet också behöver är vi beroende av
bredden, inte minst i ett så litet land som Sverige.

Och just för att kunna ha en bredd, och därmed också en spets, så har
regeringen tillfört kulturskolorna nya resurser – 100 miljoner kronor per år.
Satsningen ska bidra till låga elevavgifter, göra den kommunala
kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn
och ungdomar att delta i verksamheten.

Statens kulturråd är ansvarig myndighet och den första fördelningen gjordes i
slutet av 2016. Bidraget har fördelats till 178 kommuner för
kulturskoleverksamhet. Majoriteten av ansökningarna avser att nå nya
målgrupper och att bredda eller utvidga befintlig verksamhet.

Den svenska kulturskolan är i många fantastisk – men står också inför en rad



utmaningar. Därför tillsatte regeringen 2015 en utredning för att ta fram
förslag till en nationell strategi för den kommunala kulturskolan.

Och, hör och häpna, det är första gången som kulturskolan har utretts och
kartlagts. 24 oktober 2016 överlämnande den särskilda utredaren professor
Monica Lindgren betänkandet "En inkluderande kulturskola på egen grund".
Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag har utredaren lämnat förslag
och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala
kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Kulturskolan är en kommunal angelägenhet och ambitionen är att den ska
förbli det, men dess verksamhet har så stor betydelse att den är av nationellt
intresse.

De frågeställningar som utredningen tar upp rör bland annat rekrytering av
barn från olika socioekonomisk bakgrund, hur geografiska avstånd kan
överbryggas, men också hur lärarförsörjningen kan säkras i framtiden och
kulturskolans roll när det gäller rekrytering till de professionella orkestrarna.

Regeringen har i och med detta betänkande fått ett bra kunskapsunderlag för
att gå vidare i sitt arbete med att stärka den kommunala kulturskolan.
Remissbehandlingen av betänkandet är avslutad och ett stort antal svar och
spontana skrivelser sammanställs nu i Regeringskansliet, liksom alla inspel
via debattartiklar och annat. När utredningens förslag och remissvaren vägts
samman kommer regeringen att återkomma med ställningstagande och
förslag i frågan.

Tack ännu en gång för att jag fick möjlighet att komma hit och tala –
tillsammans kan vi skapa ett ännu starkare svenskt musikliv.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
tillkännagivandet av ALMA-
pristagaren 2017 (på engelska)
Publicerad 05 april 2017

Stockholm, 4 april 2017. Det talade ordet gäller.
Friends – both here and in Bologna,

Children must be allowed to be children. This very much goes without
saying. We adults have to meet children where they are, not the other way
round. And this sounds easy.

But what does it really mean to meet children where they are? How do we
know what they can and cannot manage? It feels natural to want to protect
children from the difficult things in life. We want them to be surrounded, for
as long as possible, by all that is beautiful and kind, to fill them with
goodness.

Few advocates for the best interests of children can match Astrid Lindgren,
who we are remembering here today. In her books we dive into idyllic
environments and we get a sense of an ever-present warm embrace. But she
also writes about death, loneliness and grief.

Astrid Lindgren said that "Death and love are the big things that people
experience; they interest people of all ages. We mustn't scare children so
much that they get into a state of anxiety, but they need to be roused by art
as much as adults do."

Seldom has the power of art felt as relevant as it does right now. We are
living in uncertain times and the consequences of what is happening in both
global politics and our own country are difficult to foresee. It is not at all
easy being adult and explaining things to our children, let alone reassuring
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them. We can hardly reassure ourselves.

A lot of the children's and young people's literature that is written today
offers exactly what Astrid Lindgren talked about: it evokes feelings and
thoughts, it changes perspectives. It shows us that the answers are not in the
simple solutions. That anger can inspire action that makes the world a better
place. That tears are not just an expression of grief but also of the ability to
feel empathy. Literature can instil courage and strength so that each and
every one of us dares to make a difference.

This is the literature we are celebrating here today. Literature in the spirit of
Astrid Lindgren that provides inspiration and courage to live life to the
fullest, assert yourself and also take responsibility.

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Inledningsanförande av Alice Bah
Kuhnke på Konstnärspolitiskt
seminarium om konstnärernas
villkor
Publicerad 15 mars 2017

Stockholm 14 mars 2016. Det talade ordet gäller.
Tack Konstnärsnämnden för den här rapporten och för att jag har fått
komma hit och inleda den här eftermiddagen! Det här kommer kanske låta
lite konstigt, men jag blev så glad när jag fick ta del av resultatet av den här
undersökningen. Inte för att det är positiva saker som blir belysta – utan för
att resultatet hjälper mig som kultur- och demokratiminister att få en
tydligare bild av de utmaningar som finns på mitt ansvarsområde och mer
specifikt – de utmaningar som konstnärer står inför i dag.

Jag ser den här rapporten lite som tändved. Inte att jag vill elda upp den! Jag
menar att den för mig – och jag hoppas för andra aktörer viktiga för sektorn
också – fungerar lite som bränsle till arbetet med att ständigt se över och
förbättra villkoren för konstnärer i Sverige i dag.

Vi är angelägna om att bedriva en aktiv konstnärspolitik. En av regeringens
viktigaste kulturpolitiska prioriteringar är att skapa bättre villkor för
konstnärer att kunna leva på och utveckla sitt konstnärskap. De enskilda
kulturskaparna tillhör kulturlivets absoluta fundament och det är naturligtvis
också därför viktigt att kulturskapare kan arbeta under rimliga villkor.

Rapporten bekräftar en bild som vi under flera år delvis känt till. Vi vet nu
att konstnärer generellt sett har en högre utbildningsnivå än övriga
befolkningen, men att de trots det har en sämre inkomstutveckling än
befolkningen i stort. Vi får också bekräftat att konstnärer trots den sämre
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löneutvecklingen inte har a-kassa eller får andra samhälleliga stöd i lika hög
utsträckning som övriga befolkningen. Rapporten belyser också stora
inkomstskillnader mellan yrkeskategorier och konstområden och att
inkomstspridningen inom konstnärsgruppen har ökat.

Vi ser att konstnärer är bättre på att arbeta och nå ut i hela landet än övriga
befolkningen, men att de ofta bor i en storstad.

En fråga som fick mig att särskilt reagera är att konstnärsgruppen i
jämförelse med övriga befolkningen ofta har en bakgrund med
högskoleutbildade föräldrar. Det här leder fram till flera följdfrågor. Vilka är
det som vågar bli konstnärer idag och vilka perspektiv är det som visas i
konsten? Vikten av ett jämlikt konstnärsyrke - att människor oavsett
bakgrund vågar ta vägen att verka som konstnär – är så viktig. Jag är glad
över att detta kommer upp till ytan och att det är en av programpunkterna
idag. Första steget att ta itu med utmaningar är ju att synliggöra dem.

Även om rapporten belyser stora utmaningar för konstnärsgruppen, så
bekräftar den också att det går att leva och verka som konstnär i Sverige i
dag.

Men för att skapa förutsättningar för de enskilda kulturskaparna och den fria
konsten måste vi återkommande analysera hur konstnärsgruppernas villkor
och utmaningar ser ut. Vi måste också ständigt pröva hur de kulturpolitiska
bidrags- och ersättningssystemen tillämpas och möter de kulturpolitiska
målen.

Vi är därför väldigt glada över att ha tillsatt en konstnärspolitisk utredning
som bl.a. ska se över strukturerna för ersättningar och stöd till konstnärer.
Jag vet att den här rapporten kommer att vara ett viktigt underlag till
utredningens arbete. Det är snart 20 år sedan regeringen tog ett helhetsgrepp
om den statliga konstnärspolitiken och den här rapporten bekräftar att det
var rätt beslut att titta på den frågan.

Det är också svårt att diskutera konstnärers villkor idag utan att också nämna
konstnärers utsatthet för hot och hat. Undersökningar visar att var sjätte
författare och konstnär uppger att de det senaste året varit utsatt för hot,
trakasserier, stöld, våld eller skadegörelse kopplat till sin yrkesutövning.
Nästan en av fem författare har någon gång utsatts för hot eller trakasserier,
enligt Myndigheten för kulturanalys.

För mig som kultur- och demokratiminister är det naturligtvis viktigt att det



finns goda förutsättningar för ett demokratiskt samtal – och när konstnärer,
förtroendevalda eller journalister tystas eller tystnar är det i förlängningen ett
hot mot demokratin.

Regeringen kommer därför under 2017 presentera en handlingsplan för att
inleda ett mer systematiskt arbete för att förebygga hot och hat mot
förtroendevalda, journalister och konstnärer.

Återigen - tusen tack för rapporten och till att jag fick komma hit och
inledningstala! Jag har en hel hop av medarbetare från Kulturdepartementet
här i dag för att lyssna och ta del av diskussionerna – och jag ser mycket
fram emot att ta del av de frågor och utmaningar som kommer upp.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke till
Samiskt parlamentariskt råd
Publicerad 13 februari 2017 Uppdaterad 13 februari 2017

Trondheim, 7 februari 2017. Det talade ordet gäller.
Buorre iđit, buerie aerde, buorre idet!

Ärade sametingspresidenter och sametingsparlamentariker från Sverige,
Norge och Finland, stortingspresident, FN:s specialrapportör i urfolksfrågor,
ministerkollegor, ordförande i Trondheims kommun och övriga gäster.

Det är med stor ära och ödmjukhet jag å svenska regeringens vägnar
frambringar hälsningar och välgångsönskningar till den femte
sameparlamentarikerkonferensen.

Politikområdet för det samiska folkets språk, kultur och demokrati har
engagerat mig sedan en lång tid tillbaka, långt innan jag blev statsråd.

Igår kväll frågade en parlamentariker mig om det inte är svårt att företräda
regeringen och tvingas ta emot kritik för vad staten gjort. Det är inte svårt.
Tvärtom har jag alltid förundrats över att inte fler samer, och icke-samer, ger
uttryck för mer ilska över alla de fruktansvärda övergrepp, den strukturerade
rasism och diskriminering som svenska staten sanktionerat mot det samiska
folket.

Vi lever i en orolig tid där många människor upplever en osäkerhet, inte
minst mot bakgrund av händelser i omvärlden, däribland rasistiska och
populistiska rörelser i Europa. Vi ser tendenser att man styrs av rädsla,
osäkerhet och att alltför många vill isolera sig och stänga gränser.

Därför behöver vi motsatsen. Vi behöver mer öppenhet och ännu mer
samarbete, inte minst över nationsgränserna.
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Regeringarna i Norge, Sverige och Finland och de tre Sametingen har för
mindre än en månad sedan nått en överenskommelse om Nordisk
samekonvention. Ett syfte med konventionen är att den ska stärka det
samiska folkets rättigheter. Ett åtagande som kommer kräva mycket av
regeringarna men som konventionen förhoppningsvis kan bli ett viktigt
verktyg för.

Det finns många röster och funderingar om konventionstexten, vilket är
förståeligt. Men genom konventionen tror jag att vi har möjligheten till en
gemensam plattform för fortsatt nödvändig utveckling av det samiska folkets
rättigheter i Sverige, Norge och Finland.

Nordisk samekonvention är en bindande grund, varken mer eller mindre. En
grund att bygga vidare på. Det är nu viktigt att Sametingen och SPR
diskuterar och tar ställning till konventionstexten och att den behandlas av
respektive sameting.

Elsa Laula var som tidigare sagts en person som förstod vikten av att
organisera sig, skapa allianser, samarbeta och ena det samiska folket över
nationsgränserna, för att stärka det samiska folkets rättigheter.

Elsa Laula verkade i en tid då vare sig kvinnor eller samer hade en röst i
samhället. Vi kan bara ana det motstånd hon mötte och det mod, det enorma
mod, och den drivkraft hon hade i sin politiska gärning.

Det känns också därför historiskt att stå här inför er, ni som förvaltar och
förnyar ett mycket viktigt arv från Elsa Laula och hennes fränder! Låt
hennes arv utgöra en fortsatt drivkraft och inspiration för oss alla in i
framtiden.

Giitu, gijtto, gäjhtoe! Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av Scenkonstmuseet
Publicerad 13 februari 2017 Uppdaterad 13 februari 2017

Stockholm, 9 februari 2017. Det talade ordet gäller.
Kära invigningsgäster,

Kärnan i scenkonst är närvaro. Konst som skapas i ögonblicket för att sen
försvinna. Upplevelsen kan ge oss nya perspektiv som berikar våra liv. Men i
övrigt är det något flyktigt som enbart bevaras som ett minne eller en
kvarvarande känsla. Eller?

Scenkonstmuseum. Ordet kan mot den bakgrunden tyckas innehålla en
motsägelse. Men när vi idag inviger det här nya museet så känns inget mer
självklart än att det måste gå. För vad borde bättre kunna fånga ett "nu" och
bevara det som ett "då" än ett museum? Vad skulle skickligare kunna kapsla
in de eviga ögonblick som man i efterhand kan se kom att prägla debatten
eller en hel generation, än just ett museum?

Scenkonstmuseets stolta uppdrag har ni till stor del själva formulerat. Att
levandegöra konstarterna musik, teater och dans genom att koppla samman
kulturarvet med det nyskapande kulturlivet.

Det här är ett museum i skärningspunkten mellan utövande konst och
kulturarv. Därmed fyller ni en unik plats i svenskt kulturliv.

Frågan om vårt gemensamma kulturarv är en högaktuell fråga. Det finns
krafter som vill begränsa, stänga in och skära kring kulturarvet. Trots att
Sverige genom historien har varit och fortfarande är ett land där en mångfald
av synsätt, åsikter och perspektiv kommit till uttryck och samexisterat.

Sedan en tid tillbaka arbetar jag intensivt med Sveriges kulturarvspolitik. Den
har sin utgångspunkt i att kulturarvet har många olika värden. Kulturarvet är
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föränderligt och öppet. Och genom ett förtydligat uppdrag som
kunskapsbärande institutioner, med vetenskapliga arbetsmetoder och större
finansiering, kan våra museer verka oberoende och vara en del av det
offentliga samtalet.

Och att i vår samtid starta upp och ge plats för att det som varit
Musikmuseets, Teatermuseets och Arkivet för folklig dans och
Marionettmuseets samlingar är en stor sak, som förhoppningsvis kommer att
ge oss kunskaper som vad som varit, vilka vi är och kanske vart vi ska.

Det är med stor glädje, men också med ödmjukhet och stolthet, som jag idag
inviger detta unika museum, jag önskar er all lycka framöver!

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
Samling för demokrati
Publicerad 01 februari 2017 Uppdaterad 01 februari 2017

Göteborg, 27 januari 2017. Det talade ordet gäller.
Några blad från en grönskande björk. Insmugglade till lägret i
klänningsfållen. Med bankande hjärta förbi SS-soldaterna klarade hon det.
Hon kunde visa sina kamrater att det fanns en annan värld. Några löv som
näring till att återuppväcka ett obefintligt hopp och förlorad förtröstan. Det
är författaren och psykologen Hédi Frieds svar när skolbarnen idag frågar
henne vad som var det bästa i förintelselägren. Hédi Fried överlevde
Auschwitz och Bergen-Belsen och har ägnat sitt liv åt att outtröttligt
beskriva sina unga år i lägren. För att vi andra inte ska glömma.

Vi är här idag den 27 januari för att tillsammans uppmärksamma förintelsens
minnesdag. Samma sak görs runt om i världen. Det är i dag 72 år sedan
förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades och idag hedrar vi minnet av
alla dem som mördades under förintelsen. Förintelsens systematiska
folkmord saknar motstycke i vår moderna historia. Sex miljoner judar dog i
Förintelsen. Romer och polacker utsattes för folkmord grundande på
rasistiska föreställningar. Därutöver förföljde, fängslade och dödade
Nazityskland tusentals andra människor, bland annat personer med
funktionsnedsättning, homosexuella och politiska och religiösa
meningsmotståndare.

Vi människor hänger på ett mycket påtagligt sätt samman med tiden före oss.
Och vår betydelse för det som ska komma går inte att ifrågasätta. Vi är
länkar från det som varit till det som ska bli. Och det innebär ett ansvar, en
förväntan från det förflutna på samtiden. Vittnesmålen från förintelselägren
är svåra att ta till sig och vi värjer oss för att berätta för våra barn om det
fasansfulla som människor är kapabla till. Ändå måste vi det. Eftersom
fruktansvärda övergrepp kan hända igen och igen, i andra former, mot andra
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människor.

Den 27 januari är samtidigt en dag för att sätta ljuset på demokrati,
mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Minnesdagar blir,
sorgligt nog, allt viktigare.

För mig har demokratin alltid varit något starkt. Därför känns det oerhört
obehagligt att allt oftare tala om dess bräcklighet. Demokratiskt valda ledare
kringskär pressfrihet och yttrandefrihet, saknar respekt för fakta och
mänskliga rättigheter. Det händer här och det händer där.

De demokratiska principerna om alla människors lika värde, yttrandefrihet
och mänskliga rättigheter är inte förhandlingsbara. Det är inget smörgåsbord.
Vi kan inte välja lite demokrati, eller mänskliga rättigheter ibland. Demokrati
kräver mod och konsekvens. Från mig och från dig.

Det är viktigt att lära av historien. Det är samtidigt vanskligt att med snabba
penseldrag dra paralleller mellan 1930-talets Europa och den tid vi lever i
idag. Men att rasismen och nationalismen verkar försöka ta ett grepp kring
Europa och världen idag kan vi inte bortse från. De nazistiska och fascistiska
rörelser som växte sig starka i 1930-talets Europa växte fram i en tid av
social oro och i ett starkt polariserat samhällsklimat.

I Sverige och flera andra länder i västvärlden ser vi idag en oroande
utveckling mot ökad polarisering. Ett mer splittrat samhälle där kontakt och
kommunikation mellan människor med olika bakgrund och erfarenheter och
förutsättningar minskar. Grupper glider ifrån varandra när det gäller åsikter,
värderingar och livsstil, och förståelsen för andras sätt att tänka och leva
minskar. Det innebär att den sociala sammanhållningen riskerar att urholkas.

Samtidigt lever allt fler i sina egna informationsbubblor – de sociala
mediernas stora genomslag gör att nyheter och budskap som stärker den
egna världsbilden dominerar. Gemensamma referenspunkter försvinner.
"Alternativa fakta" är tidens nyord.

Ett polariserat samhälle med ökande misstro ger ett bra utgångsläge för
högerpopulistiska och högerextremistiska partier och organisationer.

Vår tid är orolig och vi ser många hot omkring oss. Terrorattentat, riktade
mot oskyldiga civila, har drabbat många platser i världen. Högerpopulismen
och högerextremismen gynnas av rädslan och oron som terrorn sprider,
medan islamistisk extremism stärks av att muslimer utsätts för kollektiv



skuldbeläggning och rasistiska påhopp. Det är en hemsk spiral som vi måste
bryta.

I Sverige och i många andra länder hör vi en allt hårdare ton i det offentliga
samtalet. En intolerans och oförsonlighet gentemot politiska
meningsmotståndare som kväver det fria och öppna demokratiska samtalet.
För mig är detta en ödesfråga för demokratin – att slå vakt om det öppna
demokratiska samtalet: att vi lyssnar på varandra och kan erkänna att vi har
fel.

Under senare tid har "det svenska" kommit att diskuteras. För mig är det ur
ett vetenskapligt perspektiv klart och tydligt: Sverige har genom historien
alltid varit ett land där en mångfald av synsätt, åsikter och perspektiv
kommit till uttryck och samexisterat. Det svenska är något sammansatt. Det
samiska, det afrosvenska, det romska, det muslimska och det judiska ingår
tillsammans med mycket annat i det som är det svenska.

För att motverka en utveckling mot polarisering och ett samhälle som glider
isär behövs en kraftsamling för ett Sverige som håller ihop. Mötesplatser
behöver skapas för att möjliggöra möten mellan människor med olika
bakgrund och erfarenhet, runt om i hela landet. Vi behöver intensifiera
arbetet med att alla människor i Sverige ska vara och känna sig som en del
av vårt samhällsbygge och vår gemensamma demokrati.

De demokratiska klyftorna i Sverige måste minska. Alltför många i Sverige
deltar inte i det demokratiska samtalet och känner inte att de kan göra sina
röster hörda. Ett uttryck för detta är det faktum att i det valdistrikt i Sverige
som hade allra lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014 röstade endast
hälften av de röstberättigade invånarna. Lägst är valdeltagande i de
socioekonomiskt utsatta bostadsområdena runt storstäderna.

De skilda levnadsvillkoren i olika delar av vårt land skapar splittring. Många
gles- och landsbygdskommuner dräneras på unga och upplever inte att deras
problem tas på allvar.

Regeringen ser allvarligt på polariseringen i Sverige och de utmaningar
demokratin står inför. Därför har arbetet mot rasism, polarisering,
våldsbejakande extremism och hot och hat tydligt intensifieras sedan vi
tillträdde.

Det demokratiska samtalet måste värnas. För många är hot och hat något
som man måste förhålla sig till varje dag. Det är oacceptabelt att människor



på grund av rädsla och oro blir passiva i ord och handling och utövar
självcensur. När röster tystas och tystnar är det ett hot mot det demokratiska
samtalet och i förlängningen ett hot mot vår demokrati.

Den tyske journalisten Sebastian Haffner beskriver i sin bok tiden före
Hitlers maktövertagande när nazisternas siffror ständigt steg. "Det som inte
längre fanns var livsglädje, älskvärdhet, harmlöshet, välvilja, förståelse,
beredvillighet, generositet och humor. Luften hade blivit kvalmig." I mitt och
regeringens arbete för ökad demokrati och mångfald, pressfrihet och
yttrandefrihet, alla människors möjlighet att ta del av och utöva kultur, kan
inget ge en starkare drivkraft än denna beskrivning.

Och det finns inga kompromisser när vi idag står inför utmaningar som vi
fortfarande kanske inte förstår vidden av. Sverige kan inte ha något annat
mål än att vara ett land fritt från rasism och hatbrott. När vi ser en ökad
rasism och polarisering kan inte svaret vara något annat än ökad solidaritet
och att sträva mot sammanhållning.

Regeringen har nyligen presenterat en nationell plan mot rasism och hatbrott.
För första gången har Sverige en sådan. Och med denna plan ett samlat
grepp om det viktiga arbete i dessa frågor som utförs av flera myndigheter,
regionala och lokala aktörer samt organisationer inom det civila samhället.
Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering
i samhället. Myndigheten Forum för levande historia kommer att bli en
nyckelaktör i detta arbete.

Dessutom presenterade statsministern och jag idag ytterligare satsningar mot
antisemitism.

Den digitala utvecklingen ställer stora krav på förmågan till ett kritiskt
förhållningssätt, kritiskt tänkande. Statens medieråd bedriver ett stort arbete
med att medie- och informationskunnigheten genom att utveckla, översätta
och sprida utbildningsmaterial liksom delar av materialet i kampanjen No
Hate Speech Movement. Vi har nu förstärkt medierådets arbete med att
stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och utrusta dem med
ett kritiskt tänkande i förhållande till budskap på nätet.

Genom att ta del av och själv utöva kultur ökar förståelse för andra
människor och andra kulturuttryck. Inom det fria konst- och kulturutövandet
anläggs nya perspektiv och där ställs de svåra frågorna där makten granskas,
ifrågasätts och utmanas. Kulturen är en oumbärlig del av demokratin.
Tillgången till kultur är inte likvärdig i hela landet, och därför gör vi stora



satsningar på att öka de statliga medlen till konst och kultur runt om i hela
Sverige. Fler människor ska kunna ha möjlighet att från en scen i deras
närhet ta del av framstående teater, musik och dans, besöka spännande
utställningar eller utveckla sitt eget skapande.

Kulturen är ett särskilt angeläget område. Just kulturen är det som fascister
och mörka krafter alltid försöker att ta kontroll över.

Sverige ska vara ett land där vi tillvaratar det engagemang och den
kreativitet som vi ser växa fram inte minst i många förortsområden. Just nu
pågår en omfattande satsning för att i olika bostadsområden runt om i
Sverige med en ung och blandad befolkning stödja kulturverksamheter som
bygger på lokalt kunnande och engagemang. Med ekonomiska resurser och
professionellt stöd ser vi till att idéer blir verklighet och det som behöver
sägas kommer till uttryck.

För att stärka de mänskliga rättigheternas ställning har regeringen tagit fram
en strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Där slår vi
fast att en oberoende institution till skydd för de mänskliga rättigheterna bör
inrättas, och att den bör inrättas under riksdagen. En sådan institution är en
central del i ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga
rättigheterna.

För ett år sedan stod jag i Sveriges riksdag och, precis som idag, talade vid
högtidlighållandet av förintelsens minnesdag. Ett år är en ganska kort tid.
Men när jag samlar tankarna och tittar bakåt så har förbluffande mycket
hänt. Auktoritära ledargestalter har trätt fram, här och var, och föreslår enkla
lösningar på komplexa problem. Kanske är det så att människors känsla av
utsatthet föder ett behov av att luta sig mot en idealiserad auktoritet. I en tid
av rädsla och osäkerhet inför framtiden är en ledare med en förenklad
världsbild tilltalande då den lyfter bort vårt eget ansvar. Det är en mycket
farlig väg att gå. Och det ankommer som ett tungt ansvar på oss politiker att
formulera ett alternativ.

Just den 27 januari för exakt 70 år sedan kallade Eleanor Roosevelt som
ordförande för FN:s organ för mänskliga rättigheter till sitt första möte i en
arbetsgrupp vars arbete skulle resultera i allmänna förklaringen om
mänskliga rättigheter.

För sjuttio år sedan reste sig Europa ur dyn. Priset för att en destruktiv
politisk ideologi fått råda betalades av hundratals miljoner människor då och
under åren som följde. Och det får aldrig hända igen. Därför är det arbete



som Eleonor Roosevelt och hennes arbetsgrupp gjorde vägledande än idag.

Vi är förbi den tid när vi kunde säga att vi hörde varningsklockor ringa. Idag
dånar de. Häpnadväckande mycket och många har visat hur tunn
civilisationens fernissa är. Jag förundras över människor som visat sig villiga
att förkroppsliga föraktet för andra människor. Rädslans drivkrafter är
förskräckande. Diffus och oklar rädsla är den mest fruktansvärda menar den
nyligen bortgångne sociologen Zygmunt Bauman, rädsla som baseras på
okunnighet om det som hotar oss och vad vi kan göra åt det. Det ger en
känsla av vanmakt. Vanmakten förlamar och krymper våra sinnen.

Några små gröna blad i en klänningsfåll. Vad kan vi skylla våra
bortförklaringar och rationaliseringar på? Rättfärdigandet av att bortse från
mänskliga rättigheter när det passar, är illa dold maktlystnad och passar inte
någon demokratiskt vald politiker. Inte minst med tanke på att när vi vet hur
det ser ut vid vägs ände. Vi vet att när mörkret och rädslan får styra går till
sist ingen fri.

Varje individs dagliga handlande avgör vilket samhälle vi har. Det är vårt
gemensamma ansvar att förintelsen aldrig sker igen.

Mitt mod stärks av berättelsen om de små gröna bladen i klänningsfållen, att
i allt det hemska påminnas om det goda och vackra. Min beslutsamhet
kommer från kärleken till friheten. Och min övertygelse är att var och en av
oss kan finna styrka att varje dag välja det goda framför det enkla. Det är det
som det förflutna förväntar sig av samtiden. Vi behövs alla i kampen för det
öppna och solidariska samhället.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
minneshögtid till minne av
förintelsens och rasismens offer
Publicerad 01 februari 2017 Uppdaterad 01 februari 2017

Göteborgs domkyrka, Göteborg, 26 januari 2017. Det
talade ordet gäller.
Ärade överlevare, gäster, vänner,

Några blad från en grönskande björk. Insmugglade till lägret i
klänningsfållen. Med bankande hjärta förbi SS-soldaterna klarade hon det.
Hon kunde visa sina kamrater att det fanns en annan värld. Några löv som
näring till att återuppväcka ett obefintligt hopp och förlorad förtröstan. Det
är författaren och psykologen Hédi Frieds svar när skolbarn idag frågar
henne vad som var det bästa i förintelselägren. Hédi Fried överlevde
Auschwitz och Bergen-Belsen och har ägnat sitt liv åt att outtröttligt
beskriva sina unga år i lägren. För att vi inte ska glömma.

Vi människor hänger på ett mycket påtagligt sätt samman med tiden före oss.
Och vår betydelse för det som ska komma går inte att ifrågasätta. Vi är
länkar från det som varit till det som ska bli. Och det innebär ett ansvar, en
förväntan från det förflutna på samtiden. Vittnesmålen från förintelselägren
är svåra att ta till sig och vi värjer oss för att berätta för våra barn om det
fasansfulla som människor är kapabla till. Ändå måste vi det. Eftersom
fruktansvärda övergrepp kan hända igen och igen, i andra former, mot andra
människor.

Den nyligen bortgångne sociologen Zygmunt Bauman ger oss ingen tröst
men mycken klokskap. Han menar att förintelsen som resulterade i
förföljelse och massavrättningar av judar, romer, personer med
funktionsnedsättning, homosexuella och transpersoner inte kan förklaras bort
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som ett återfall i barbari. Han menade att den var resultatet av en rationalitet
och modernitet driven till sin spets. Övergrepp som strider mot mänskliga
rättigheter begås varje dag. Människors frihet kränks i varje stund.
Mänskligheten är inte på något sätt skyddad mot barbari och brutal grymhet.

För ett år sedan stod jag i Sveriges Riksdag och, precis som idag, talade vid
högtidlighållandet av förintelsens minnesdag. Dagar som markerar det som
skett är viktiga för att vi ska få möjlighet att samla tankarna, reflektera och
formulera ambitionerna för framtiden. Ett år är en ganska kort tid. Men när
jag tittar bakåt så har förbluffande mycket hänt. Auktoritära ledare har trätt
fram, här och var, och föreslår enkla lösningar på komplexa problem.

Kanske är det så att människors känsla av utsatthet föder ett behov av att
luta sig mot en idealiserad auktoritet. I en tid av rädsla och osäkerhet inför
framtiden är en ledare med en förenklad världsbild tilltalande då den lyfter
bort vårt eget ansvar. Det är en mycket farlig väg att gå. Och det ankommer
som ett tungt ansvar på oss politiker att formulera alternativ.

Men vi har gemensamt en skyldighet att inte skapa förutsättningar för ett
sådant ledarskap. Den tyske journalisten Sebastian Haffner beskriver i sin
bok tiden före Hitlers maktövertagande när nazisternas siffror ständigt steg.
"Det som inte längre fanns var livsglädje, älskvärdhet, harmlöshet, välvilja,
förståelse, beredvillighet, generositet och humor. Luften hade blivit
kvalmig." I mitt och regeringens arbete för ökad demokrati och mångfald,
pressfrihet och yttrandefrihet, alla människors möjlighet att ta del av och
utöva kultur, kan inget ge en starkare drivkraft än denna beskrivning.

Rasismen och nationalismen griper omkring sig i Europa och resten av
världen. Det kan vara svårt att se sin egen betydelse i allt det mörka. Att se
vilka möjligheter var och en av oss har att betyda något för en bättre värld.

Just den 27 januari för exakt 70 år sedan kallade Eleanor Roosevelt som
ordförande för FN:s organ för mänskliga rättigheter till sitt första möte i en
arbetsgrupp vars arbete skulle resultera i den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna.

Samtidigt reste sig Europa ur dyn. Priset för att en destruktiv politisk ideologi
fått råda betalades av hundratals miljoner människor då och under åren som
följde. Och det får aldrig hända igen. Därför är det arbete som Eleonor
Roosevelt och hennes arbetsgrupp gjorde vägledande än idag.

De grupper som var förföljda under förintelsen upplever också idag en



utsatthet. Av olika grad och på olika sätt, men det är likväl och i varje form
oacceptabelt.

Det finns inga kompromisser när vi idag står inför utmaningar som vi
fortfarande kanske inte förstår vidden av. Sverige kan inte ha något annat
mål än att vara ett land fritt från rasism och hatbrott. När vi ser en ökad
rasism och polarisering kan inte svaret vara något annat än ökad solidaritet
och att sträva mot sammanhållning.

Regeringen har därför formulerat en nationell plan mot rasism och liknande
former av fientlighet och hatbrott. Arbetet med att ta fram planen var svårt,
frågan är komplex och mångfacetterad. Men människors engagemang blev
tydligt och gav hopp om framgång. Det finns bara ett alternativ i det här
arbetet och det är att lyckas.

"När man är rädd är det bra att veta varför", skriver Émile Ajar i den älskade
romanen "Med livet framför sig". Det är helt sant. Den diffusa rädslan
framkallar det svåraste i människan, vanmakten. Den förlamar och krymper
våra sinnen.

Mitt mod stärks av berättelsen om de små gröna bladen i klänningsfållen, att
i allt det hemska påminnas om det goda och vackra. Min beslutsamhet
kommer från kärleken till friheten. Och min övertygelse är att var och en av
oss kan finna styrka att varje dag välja det goda framför det enkla. Det är
vad det förflutna förväntar sig av samtiden. Kampen för det öppna och
solidariska samhället pågår i detta nu. Du behövs. Gör vad du kan. Med det
du har. Där du är.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
invigningen av Göteborg Film
Festival (på engelska)
Publicerad 30 januari 2017 Uppdaterad 30 januari 2017

Göteborg, 27 januari 2017. Det talade ordet gäller.
Friends and film-lovers,

Being here with you tonight marks for me the end of a very intensive and
emotional couple of days in Gothenburg. Today, 27 January, is Holocaust
Remembrance Day, marking the liberation of the Auschwitz-Birkenau
extermination camp exactly 72 years ago.

And it is at moments like these that I think with enormous gratitude about
culture. And about film, which reflects people's fates so well; tells stories
that have not yet been told; documents and compiles. The story of us, of
what came before and what is to come.

Racism and nationalism are tightening their grip in Europe and the world at
the moment. Authoritarian leaders are stepping forward and presenting
simple solutions to complex problems. Fundamental conditions for a
democracy, such as respect for facts, freedom of the press and the equal
value of all people, are flagrantly ignored. This is happening in countries that
until very recently felt very close to ours.

But this trend is a complex one, and alongside the very worrying path some
countries have chosen there is a greater openness and commitment to the
equal value of all people. And the variety of films the Gothenburg Film
Festival is presenting over the coming days really shows this. I have read the
festival programme and I can see how it captures our time. Social exclusion,
belonging on one's own terms, religion and vulnerability are portrayed from
various starting points.
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The choice of 'religion' as the festival theme is both brave and perfectly
natural. And it was high time for Sápmi to receive attention as a film region
in a coherent way.

Artistic director Jonas Holmberg will discuss the possible midlife crisis the
festival may be experiencing as it turns 40. In my view, if there has been a
crisis, the festival has got through it. This festival shows the maturity one
likes to see in a 40-year-old – not anxious, but forward-looking; with a
certain authority but firmly rooted in the present. Celebrating the festival's
40th birthday by showing the opening film simultaneously at 40 cinemas for
SEK 40 per ticket is very much in line with this, and very elegant!

This is a new year and a new film policy has taken effect. As Minister for
Culture and Democracy, I have great expectations for what it will lead to. Of
course, many challenges remain and there are no simple solutions to the
challenges facing the Swedish film industry. We are many that are convinced
that a change was necessary and I am also being met with an enthusiasm for
the new policy, as well as a satisfaction that the fundamental aspects of film
policy have been discussed.

The film festivals have always been key actors for spreading a broad range
of films – and this is something you are demonstrating very clearly today.

As we all know, 84 countries are represented by the 457 films being shown
this week. It is great to see film-makers, audiences, artists, politicians and
debaters meeting and discussing different issues, experiences and with the
Gothenburg Film Festival as the backdrop. This enriches cultural expression
in Swedish film. And it enriches our entire country.

With these words I would like to wish you the best of luck and declare the
2017 Gothenburg Film Festival open.

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Guldbaggegalan 2017
Publicerad 24 januari 2017 Uppdaterad 24 januari 2017

Stockholm 23 januari 2017. Det talade ordet gäller.
Filmälskare och filmskapare,

De pratar om er runt om i världen. De undrar hur det kommer sig, att ett så
litet land som Sverige, röner så stora framgångar.

En del av framgången ligger i att det finns många olika röster bakom och i
svensk film. Till exempel är det i vårt land, till skillnad från de flesta andra,
många kvinnor som skapar film.

Ni manusförfattare, regissörer, skådespelare, producenter, fotografer,
kostymörer och sminkörer, ni bygger vidare på ett renommé som kommer
med det stora ansvaret att fortsätta vara ibland obekväma... Ibland djupt
obrytt underhållande.

Er samlade röst bygger helt enkelt motståndskraft i en värld där starka
krafter vill begränsa den konstnärliga friheten.

Tack för det!

Nu har jag den stora äran att få dela ut Guldbaggen för Bästa svenska film
2016!
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Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Filmkonvent ’16
Publicerad 12 december 2016 Uppdaterad 12 december 2016

Luleå, 6 december 2016. Det talade ordet gäller
Jag har varit kultur- och demokratiminister i lite mer än två år. Det tveklöst
svåraste och roligaste jobb jag haft hittills. Det är få frågor som jag ägnat så
mycket tid och debatterat så mycket under de här två åren som film. Det är
fantastiskt!

Filmen är en av de viktigaste konstformerna i vår tid. Filmen når oss och
berör oss, oavsett vilken bakgrund vi har eller var i landet vi bor. Det är en
konstform som är ständigt närvarande i vardagen för de allra flesta. Och det
har sannolikt inte undgått någon av er att regeringen den första januari 2017
sjösätter en ny nationell filmpolitik. Arbetet med att förbereda den nya
politiken har pågått i flera år och arbetet kommer att fortsätta även under
nästa år.

Att införa en ny filmpolitik är en lång process. Det är en omställning som
måste ske successivt och stegvis för att inte äventyra behoven av
långsiktighet och stabilitet.

Mitt och regeringens mål är och har hela tiden varit att skapa en filmpolitik
som involverar fler, som är angelägen för fler och som når ut till fler. Därför
gläds jag åt den debatt och det engagemang för svensk film som jag ser i hela
landet.

Och den politik som nu tar allt fastare form ställer stora krav på samverkan.
Att filmavtalet upphör betyder inte att behovet av samtal mellan branschens
aktörer och politiken minskar eller försvinner. Tvärtom!

Filmbranschen är – i Sverige precis som i många andra europeiska länder –
beroende av offentliga stöd. Samtidigt är filmpolitiken lika beroende av en
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livskraftig filmbransch för att kunna förverkligas. Den symbiosen mellan
bransch och politik kräver en aktiv dialog och återkommande samtal. Vi
måste gemensamt – bransch och politik både nationellt och regionalt –
identifiera såväl filmens möjligheter som dess utmaningar.

Vid Filminstitutet har nu skapats fyra råd som haft sitt första möte med
personer från hela Filmsverige – från filmare till finansiärer – från
producenter till forskare. Tillsammans ska de bidra med sin kompetens för
svensk films bästa. Vilka som ska sitta i råden avgörs av den stora grupp
branschorganisationer och andra sammanslutningar som fått möjlighet att
nominera. Med sin samlade kunskap och erfarenhet ska råden bidra till att
utveckla verksamheten vid Filminstitutet och – i förlängningen – de beslut
Filminstitutet fattar.

Det finns i debatten en viss osäkerhet kring exakt vilken roll som råden
kommer att spela. Låt mig därför betona att den organisation för samråd som
byggs upp vid Filminstitutet är ny. Råden har sina uppdrag men kommer att
bli vad vi gemensamt gör dem till och jag känner mig helt trygg i den
förändring vi nu genomför.

Tack vare Filminstitutets transparens och lyhördhet och förståelse för sitt
nya uppdrag är grunden nu lagd för att råden ska kunna få stor betydelse
både för filmpolitiken och för Filminstitutets verksamhet.   Men det
kommer inte att hända av sig självt. Rådens betydelse kommer att avgöras av
ledamöternas engagemang. Och som sagt: rådens konstituerande möten
genomfördes i förra veckan och det blir mycket spännande och viktigt att
följa arbetet.

Men detta samråd är förstås inte det enda som kommer att bidra till
filmpolitiken framöver. Filminstitutet och regeringen kommer precis som i
dag att remittera viktiga förslag till en bredare krets än råden. Jag kommer
också att bjuda in filmbranschens centrala aktörer till årliga så kallade
högnivåmöten på departementet. Det är mitt och regeringens sätt att
upprätthålla en direkt dialog med några av de centrala aktörerna för svensk
film.

Ett annat viktigt mål för mig och regeringen med den nya filmpolitiken har
varit att öppna för ett ökat politiskt engagemang för filmpolitik. En av de
stora nackdelarna med filmavtalet har varit att debatten utanför rummet
oftast har uteblivit. Filmpolitiken har hanterats i slutna förhandlingsrum. Nu
har filmpolitiken blivit en fråga för riksdagen vilket filmen verkligen
förtjänar. Och debatt har det blivit och den kommer med all sannolikhet att



fortsätta. Väldigt, väldigt bra!   Mycket i den nya filmpolitiken handlar om
form och organisation. Men det övergripande syftet är naturligtvis att skapa
bästa möjliga förutsättningar för svensk film att skapas, visas och bevaras.

Filmpolitiken är till för alla de filmare och regissörer, producenter och
finansiärer som brinner för att skapa ny film och berätta nya berättelser. För
visningsorganisationer och pedagoger som kämpar för att ge fler barn och
vuxna möjlighet att se den film som skapas. Och inte minst för publiken,
både i Sverige och utomlands, både hemma i soffan och på biografen.

Regeringen har formulerat en vision för svensk film. I den visionen slår vi
fast att svensk film ska ha så hög kvalitet och uppvisa en sådan bredd och
mångfald av berättelser att den angår alla.   Det är en vision som
förpliktigar. Jag är övertygad om att mångfald, många olika röster – både
framför och bakom kameran – är en nyckel till framgång. Vi måste ge plats
för fler berättelser, nya historier och oprövade perspektiv för att filmen som
konstform ska fortsätta att vara angelägen och aktuell för alla.   Nu är vi
här på Filmkonvent samtidigt som filmpolitiken ska ta nästa steg. Många
utmaningar återstår och jag är fullt medveten om att det inte finns några
enkla lösningar. Jag är också övertygad om att debatten om hur filmpolitiken
ska utformas kommer att fortsätta, här i Luleå och runt om i hela landet.

Med allt detta sagt: tack Filmpool Nord Filmpool Nord för att får jag vara här
och jag förklarar Filmkonventet i Luleå 2016 för öppnat.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av Tucholskypriset
Publicerad 16 november 2016 Uppdaterad 16 november 2016

Stockholm, 15 november 2016. Det talade ordet gäller.
Kära vänner,

"Författare är ingen titel, utan det innebär att man är talesman för
mänskligheten. Varje gång en litterär person tystas ned är det i själva verket
en människoröst som görs ohörbar."

Orden är Asli Erdogans, och vi hör och känner dem ännu, trots att hon sitter
fängslad enbart på grund av sin kamp för mänskliga rättigheter.

Asli Erdogan är ensam i fängelset men dessvärre inte ensam i att leva under
hot och leva i risken för att fängslas när hon utövar sina rättigheter. Vi får
rapporter från hela världen hur journalister, författare och konstnärer utsätts
för hot, hat och våld. Vi får oändligt antal bevis på straffrihet,
frihetsberövande och mord på journalister.

Även i Sverige måste journalister, författare och konstnärer leva med
osäkerhet.

Kampen mot hoten mot dem som i sin gärning, i sitt konstnärskap, försvarar
yttrandefriheten måste föras varje dag, vilket PEN och många andra gör med
kraft utifrån begränsade resurser.

"Varför väljer så många, som har det så bra, sig själv framför andra som
behöver få det bättre?"

Det frågade en av mina nya familjemedlemmar mig för en vecka sedan. Han
är ett av alla de barn som kom till vårt land, ett av världens rikaste länder,
under förra hösten och som lever i stor ovisshet och stor ångest.
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Det gör ont att berätta att vi är många som har det väldigt bra men att det
också finns många som inte vill kämpa för att andra ska få det bättre.

Det faktum att Sverige har flest fristäder för hotade författare och konstnärer
i världen och att vi sedan vi tillträdde som regering har ökat satsningen för
fler fristadskommuner i vårt land hjälper vare sig honom eller något av alla
de andra barn som just nu förtvinar på institutioner. Det hjälper inte honom
och inte heller Asli Erdogan att vi under nästa år bland annat kommer att
lägga fram en handlingsplan för att förebygga hot och hat som drabbar
förtroendevalda, journalister och kulturskapare i Sverige.

Och det hjälper inte Asli Erdogan eller någon av alla de hundratals, tusentals
som sitter fängslade enbart på grund av att de har höjt sina röster, protesterat
och praktiserat sina rättigheter, att vi här i Sverige uppmärksammar
betydelsen av det fria ordet genom att på många olika sätt fira att det är 250
år sedan en tryckfrihetsförordning utfärdades i Sverige.

Det behövs mycket mer av många fler för att talespersoner för
mänskligheten, som Asli, får möjligheten att vara och göra.

Vi, måste vara många, som likt Asli Erdogan, vill och vågar mycket.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Invigningstal av Alice Bah Kuhnke
på utställningen ”Noir & Blanc” på
Dansmuseet
Publicerad 11 november 2016 Uppdaterad 11 november 2016

Stockholm, 10 november 2016. Det talade ordet gäller.
Kära vänner,

Dans är att uttrycka något med sin egen kropp. Denna ordlösa
kommunikation som kan få människor att mötas utan att ha något annat än
dansen som möjligt kommunikationsmedel. Och samtidigt kan dansen
uttrycka så mycket mer än ord.

Det finns ett "jag" i varje kropp. En kropp som kan ha vilken färg eller form
som helst. En kropp blir ofta tillskrivna egenskaper, tillkortakommanden
eller styrkor utifrån hur den ser ut. När ett "jag" använder kroppen för att
genom dansen uttrycka den man är, vill vara eller det man vill förmedla så
blir dansen extra kraftfull som konstform. Och den väcker inte sällan något
starkt, både hos den som dansar och den som tar del av dansen. Den gläder
och provocerar. Den väcker lust men också rädsla.

Den kil av historien som dagens utställning skildrar vibrerar av livslust,
framtidshopp och nyfikenhet. Det var en tid när den stora kontinenten söder
om Europa, mytomspunnen och mycket annorlunda för många, tog plats inte
bara på dansgolven i Europa. Det blev gnistrade av glädje och något nytt
annorlunda. Fötterna kunde inte vara stilla. Men det var också ett hot, något
nytt att förhålla sig som skrämde och krävde något av människor.

Jag gläds åt dansen. Den utveckling den haft genom tiderna som visat och
visar på stort mod och stora steg har kunnat tas mot fler och större
dansuttryck. Dagens utställning sätter dansen i ett större, historiskt
sammanhang. En historia vi kan lära av.
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Det är en sak att fascineras på avstånd, att känna välvilja och intresse när vi
själva vill. Men när det som är okänt kommer för nära, fastän vi inte bett om
det, blir det alltför lätt skrämmande och det ställer många stora och många
olika krav på oss som medmänniskor.

Vi som lever idag delar på ett sätt erfarenhet med dem som såg allt den nya
och kraftfulla som kom på 1920-talet. Vi lever också i tider av globalisering
och förändring och vi kan välja att lära av historien eller att upprepa den.
Mäktar vi med att se alla "jag" eller ser vi "former"?

Jag vet att det finns mycket gott och fruktbart i mötet mellan människor.
Dans är för mig ett av de vackraste och mest utmanande sätt att mötas och
tillsammans med många andra ser jag fram emot att se hur det mötet skildras
i er utställning.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Invigningstal av Alice Bah Kuhnke
på Stockholms internationella
filmfestival
Publicerad 09 november 2016 Uppdaterad 09 november 2016

Stockholm, 8 november. Det talade ordet gäller.
Kära festivalpublik!

Stockholms filmfestival har verkligen näsan mot marken. De teman ni väljer
glöder av aktualitet. Årets filmfestival har temat "Identitet" - just här och nu
ett begrepp som präglar vår vardag. Samtidigt som alltfler människor vågar
och vill visa vilka de är så präglas vår samtid av ett enligt mig skadligt behov
av att etikettera människor, tillskriva andra förurfattade egenskaper, placera
vissa grupper av människor i vissa fack, helt enkelt begränsa människor och
se dem som tillhörande en grupp istället för individer. För att därefter inte
sällan hata och bespotta.

Vår allra senaste Nobelpristagare i litteratur, Bob Dylan, har sagt följande
om identitet:

"All I Can Do Is Be Me, Whoever That Is" "People can learn everything
about me through my songs, if they know where to look." "The People in my
songs are all me."

Bob Dylan – en konstnär med en så mångfacetterad och till stora delar dold
personlighet att hans roll i filmen "I'm not there" av Todd Haynes från 2007
spelas av inte mindre än sex olika skådespelare!

En konstnärs livsverk präglas förstås av de olika processer som just den
konstnären går igenom under livet. Vi får en skärva av konstnären genom
verken. Men konst kan också vara viktigt för utvecklingen av människors
identiteter. Vi ges möjlighet att spegla våra egna liv när vi lyssnar på musik,
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ser på film och läser litteratur. Kanske framstår det omöjliga plötsligt som
möjligt. Ett brustet hjärta kan finna tröst.

Som konstart har filmen en oerhörd styrka: den kan visa oss nya miljöer och
den kan leda oss till nya tankar och idéer. Ett brett utbud av många olika
filmer kan bidra till vidgade vyer och ökad förståelse för det som är nytt och
som kan upplevas annorlunda, men filmen kan också få oss att känna igen
oss själva och känna samhörighet. Och just precis därför, just precis därför,
bör vi, måste vi hela tiden diskutera och debattera frågor om Vem, vilka av
oss har tillgång till kultur generellt och filmen specifikt? Vem, vilka har
egentligen, på riktigt, möjligheten att vara med? Att göra film? Att få sina
verkligheter belysta? Ifrågasatta? Vilka förbannade hinder finns? Hur river vi
dem? Hur vågar vi börja montera ner dem? Hur höga de än är, hur länge de
än varit där?

Filmen har allt att tjäna på att gå utanför de ramar som vi tar för givna. Nya
och oväntade publikgrupper står alltid att finna för en riktigt bra film. Mina
egen identiteter ser jag exempelvis som ständigt under utveckling. I förordet
till festivalkatalogen har jag kommit ut som älskare av kampsportfilmer.
Under min uppväxt såg jag mängder med kampsportfilmer och identifierade
mig ofta med filmernas hjältar. Jag kan fortfarande idag känna att jag gärna
identifierar mig själv som en fullkomligt okrossbar människa av asiatiskt
ursprung och utanpåliggande genitalier.

Ett av målen för den nya filmpolitiken är att allt fler ska se film. Film som
sprids och visas i olika former i hela landet. Filmfestivalerna är helt centrala
aktörer för att sprida ett brett utbud av film. Därför är det så glädjande att se
hur festivalfilmer från i år och från tidigare år kan streamas för att nå ut till
så många fler än bara till oss som har möjlighet att vara här på plats.

Dear audience!

To conclude this speech about identity and film, I've chosen a quote from
our guest of honour, Ken Loach. He recollected the experience he had when
gathering material for his latest film. People in western society finding it
impossible to get a job or even live on their job. When asked to comment on
the lives of the people portrayed in his film, Ken Loach said:

"That constant humiliation to survive. If you're not angry about it, what kind
of person are you?"

Anger, used in a constructive way, can help us find ways to develop our



societies and as a politician I have to take peoples anger seriously. To see
yourself as someone who fights for your own rights or the rights of others
can also be an important part of your identity.

Our guest of honour has been rewarded many times for his outstanding
filmmaking. In Cannes, this year Ken Loach won his second Palme d'Or with
the film that will open our festival tonight.

To be honest, for many of us Northern Europeans, this is a better time of the
year to watch films instead of sunny days at the French Riviera. And I am
sure that many of those here today agree with me and really look forward to
many days of film ahead of us.

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Anförande av Alice Bah Kuhnke
vid invigningen av utställningen
Nordiskt ljus
Publicerad 04 november 2016 Uppdaterad 04 november 2016

Nordiska museet, Stockholm, 29 oktober 2016. Det
talade ordet gäller.
Just nu tror jag att många upplever den lite bitterljuva kontrasten mellan
sommarens ljusa himlar och de mörkare kvällarnas intåg. På denna del av
jordklotet är ju lampor och belysning helt enkelt nödvändiga under en stor
del av dygnet, dels för att praktiskt kunna se och leva i våra hem och på våra
arbetsplatser, och dels för att vi ska kunna ta oss igenom de mörkare
årstiderna, något piggare och mer harmoniska.

Men på alla platser i världen är tillgången till det artificiella ljuset långt från
självklar. En mycket stor del av världens människor har inte elektricitet, utan
är istället hänvisade till dagsljus eller dåligt upplysta rum.

Tillgången till belysning och lampor har också historiskt varit en viktig del av
samhällsbygget och moderniseringen av Sverige. Med upplysta gator och
torg, och med modern belysningsteknik på arbetsplatser och i hem, har det
moderna livet historiskt vunnit mark.

Men vi har också ett annat förhållningssätt till ljus. Förhållningssätt som
också gett namn till och poetiska beskrivningar av dygnets och årstidernas
olika ljusfenomen såsom morgonrodnad, gryningsljus, den blå timmen, för att
bara nämna några. Det är även ljusfenomen som alltid sysselsatt både
konstnärer, författare, musiker och poeter genom tiderna.

Ljuset kan tyckas självklart men så är det inte. Historiskt vet vi att mörkret
kan ta över, och att det kan ske snabbt. Just nu pågår fasansfulla krig och
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förtryck runt om i världen, och vi behöver ljus och hopp och handlingskraft
mer än någonsin. Vi behöver ständigt påminna oss om inte bara ljusets kraft,
utan även om att varje generation måste skingra skuggorna och erövra ljuset.

Ett av de bästa sätten att rusta oss mot de krafter som vill begränsa oss är att
mötas. Att mötas i och genom kultur är ett fantastiskt sätt att se båda andra
och sig själv. Så därför hyllar vi här ljuset när "Nordiskt ljus" strax öppnas
och samtidigt hyllar vi det ljus som finns i varje människa och som kan
väckas och bli till err starkt sken.

Därmed förklarar jag "Nordiskt ljus" för invigd!



Tal från Kulturdepartementet

Anförande av Alice Bah Kuhnke
på seminariet ”Nätetikett för
upphovsrätt”
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 26 oktober 2016

Patent- och registreringsverket, Stockholm, 24 oktober
2016. Det talade ordet gäller.
Sverige är en kreativ toppnation. Bara för att nämna några exempel:

svensk musik toppar ständigt internationella listor och det svenska pop-
undret är ett begrepp,
var tionde person i världen spelar svenska dataspel, och
svensk litteratur gör succé internationellt – bara för att nämna några
exempel.

För företagen och kulturskaparna, som står bakom dessa framgångar, är det
en grundläggande förutsättning för att de ska få täckning för sina
investeringar, och stimuleras att skapa nytt, att deras verk, produkter och
tjänster får ett immaterialrättsligt skydd som fungerar och som är möjligt att
upprätthålla.

Att skapa en fungerande immaterialrätt, med välfungerande konstnärliga och
kreativa ekosystem, är en central fråga för regeringen – och för att nå dit
krävs en kombination av åtgärder.

Så sent som i mars, just här på PRV, presenterades en stor satsning på
immaterialrätt och immateriella tillgångar under åren 2016-2019. Inte mindre
än 80 miljoner avsätts till PRV och Vinnova för insatser som stärker
offentliga aktörers, näringslivet och allmänhetens förståelse för
immaterialrättens möjligheter som strategiskt verktyg för nyttiggörande av
kunskap och innovation.
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Inom ramen för det uppdraget ligger också att PRV ska skapa sig en god bild
av hur utbrett problemet med upphovsrättsintrång i den digitala miljön är och
mot bakgrund av kartläggningen ta fram och genomföra lämpliga
informations- och kunskapssatsningar riktade till allmänheten.  

Syftet är att värna upphovsrätten, minska upphovsrättsintrången i den
digitala miljön och öka det allmännas intresse för att ta del av
upphovsrättsligt skyddat material genom lagliga alternativ.

Regeringen arbetar också med regelsystemen inom immaterialrätten. Det här
sker inte minst på EU-nivån, där Sverige just nu är aktiva i den stora översyn
av upphovsrätten som pågår.

Inom mitt ansvarsområde, kulturpolitiken, har jag också arbetat för att få
fram frivilliga åtgärder för att försvåra för dem som tjänar pengar på att
illegalt sprida film, musik, dataspel eller böcker och främja lagliga alternativ.
Jag har samlat ett stort antal företrädare för aktörer som alla, i olika
omfattning, direkt eller indirekt, berörs av den olovliga hanteringen av
upphovsrättskyddat material för en serie rundabordssamtal för att undersöka
möjligheterna att hitta gemensamma vägar framåt.

Målet med arbetet för dessa samtal som löpte under dryga halvåret var
väldigt tydliga; 
1) Vi skulle komma fram till förslag inom befintlig lagstiftning. Med andra
ord, det finns en upphovsrättslagstiftning, vad måste och kan vi göra för att
den ska fungera.   
2) Alla aktörer runt bordet under samtal, kom från olika delar av hela
näringskedjan. Hela näringskedjan har inte exakt samma huvudintressen.
Vilket har varit anledningen till att de inte lyckats samlas. Därför var det
centralt att alla runt bordet förstod vikten av att mötas och gemensamt
komma fram tillåtgärder att vidta för att överhuvudtaget kunna arbeta
tillsammans för en positiv förändring.   
3) I somras presenterade rundabordssamtalens arbetsgrupp ett antal förslag
till övriga i rundabordskretsen. Förslagen rörde sig om olika målsättningar för
arbetet och konkreta förslag på åtgärder för att uppfylla målsättningen.

Arbetet har resulterat i den uppförandekod som idag har offentliggjorts.

Genom uppförandekoden understryks att upphovsrätten är en viktig
grundsten för tillväxt, innovation och en sund och hållbar kultur- och
mediemarknad. De olika företag och organisationer som idag ställer sig
bakom uppförandekoden har alla - med respekt för sina olikheter och skilda



förutsättningar - förklarat sig beredda att gemensamt bidra till att göra
internet till en trygg och laglig plats för konsumenter och företag, att
samarbeta för att främja innovation, investeringar och utveckling av lagliga
alternativ och begränsa ekonomisk brottslighet som baseras på
upphovsrättsintrång.

Jag hoppas att det är en uppförandekod som fler aktörer kan och vill ställa
sig bakom. Så att det blir en växande plattform för samarbeten mellan
branscher och aktörer på det här området.

Ett mindre antal aktörer i rundabordskretsen har varit kritiska till resultatet
av arbetet. De anser att uppförandekoden är alltför allmänt hållen och har
därför, efter det att de först ställde sig bakom, valt att inte längre stå bakom
den. Det är något jag beklagar. Främst därför att de mycket väl kände till de
två grundförutsättningarna som samtalen utgick från, det vill säga inom
befintlig lagstiftning och vikten av att möta andra aktörers intressen för att
kunna uppnå förändring.

Dels också därför att jag och många med mig la kraft på att ringa runt till var
och en av dem. Så jag beklagar deras ovilja till att vilja arbeta tillsammans
eftersom jag är övertygad om att uppförandekoden utgör en viktig plattform
för att dels åstadkomma förändring inom den lagstiftning vi har i vårt land
och där det finns en hel del att göra som man har prövat i andra länder.

Men framför allt gläds jag åt alla de aktörer som vill samarbeta, eftersom det
är den enda hållbara vägen framåt!

Jag är också övertygad om att arbetet som lagts ner inom ramen för
rundabordssamtalen kan vara värdefullt för det arbete som PRV nu har
framför sig på upphovsrättsområdet.

Dessutom finns en del andra intressanta förslag bland de som presenterades
av den särskilda arbetsgruppen. Och redan nu har regeringen valt att gå
vidare med ett av dessa och vi kommer att förtydliga Statens medieråds
uppdrag om kunskapsspridning bland barn och unga.

Med detta sagt, jag och regeringen ser fram emot att arbeta vidare med dessa
frågor och ser fram emot de förändringar som kommer att komma tack vare
den vilja och det arbete som lagts ner av de många olika aktörerna i
rundabordssamtalen och som så illa berörs av att upphovsrätten inte
respekteras.



Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av Per Anger-priset
2016
Publicerad 26 oktober 2016 Uppdaterad 26 oktober 2016

Stockholm, 20 oktober 2016. Det talade ordet gäller.
De mänskliga rättigheterna gäller överallt, alla och alltid. De gäller här i
Sverige och i andra länder. Detta är den självklara principen. Men vi lever
tyvärr i en tid där skyddet och respekten för de mänskliga rättigheterna
ifrågasätts, naggas i kanterna och allt för ofta omintetgörs.

Arbetet för att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna är mer
angeläget än på överskådlig tid. En regering har ett stort ansvar för att leva
upp till de mänskliga rättigheterna. Ett större ansvar än någon annan aktör.
Som kultur- och demokratiminister är jag stolt över att regeringen för en
vecka sen beslutade om en strategi för det nationella arbetet med mänskliga
rättigheter.

Samtidigt finns det enskilda aktörer som ibland kan åstadkomma mer än en
regering. Det finns människor som genom sina enskilda engagemang spelar
en avgörande roll för att frågor om mänskliga rättigheter sätts på agendan.
Det finns människor som utgör själva skillnaden

Det är på grund av vad en enskild människa kan åstadkomma som vi är
samlade här idag.

Vi här för att uppmärksamma en pristagare som är ett levande bevis på vad
som kan åstadkommas genom enastående mod och uthållighet. Han kommer
från ett land i krig. Ett krig som sliter sönder ett land, dess befolkning och
den empati som gör oss till människor. I allt detta mörka finns det risk för att
man som människa förlorar sin tro på allt.
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Men det sägs att hoppet är det sista som överger människan. Det finns väl
ingen som kan symbolisera detta på ett bättre sätt än årets Per Anger-
pristagare, Abdullah al-Khateeb. Han kan som ni vet inte vara här idag men
finns representerad genom Salim Salamah.

Salim, du är en nära barndomsvän till Abdullah al-Khateeb. Du har känt
honom sen barndomsben och ni har fortsatt nära kontakt.

Jag vill genom dig framför min respekt, beundran och tacksamhet för de
gärningar som Abdullah gör. Han är den kraft som behövs i arbetet för
mänskliga rättigheter.

Jag tror inte att jag behöver beskriva för er vilken vardag Abdullah lever i. Vi
ser det dagligen på TV. Det är som många journalister säger "helvetet på
jorden".

I somras sköts Abdullah. Kulan gick igenom hans axel. Han överlevde, trots
att det bara fanns antibiotika för två dagar.

Hur en enskild människa i sådana omständigheter orkar stå upp för
medmänsklighet, alla människors lika värde och aldrig svikta i sin tro på
dessa grundläggande värderingar är ofattbart. Det finns inget större.

Abdullah säger själv att han lever under konstant press från regimen och från
Daesh som ständigt trakasserar honom. Trots detta fortsätter han sitt arbete.
Som om det inte fanns något annat val. Han dokumenterar kränkningar av de
mänskliga rättigheterna. Han arbetar med utbildningsprojekt kring folkrätt,
mänskliga rättigheter och demokrati. Han har initierat ett jordbruksprojekt
för att minska svälten genom lokal självförsörjning och han arbetar för att
överbrygga spänningar mellan olika grupper.

Han har mottagit hot från både regimen och oppositionsgruppen. Han har
undkommit två kidnappningsförsök från Daesh och flera attacker och
arresteringsförsök från den syriska regimen. Och utsatts för mordförsök. Det
han gör är farligt och han gör det med sitt liv som insats.

När han fick frågan om vad Per Anger-priset betyder för honom svarade han
bland annat: "Vi är utmattade och detta ger oss förnyad energi." Det är min
stora önskan och förhoppning att priset ska ge en fortsatt kraft till Abdullah
och hans medarbetare. Därför att vi behöver honom.

Motiveringen för Per Anger-priset som han tilldelas lyder:   
"2016 års Per Anger-pris tilldelas den 27-årige syrisk-palestinske



människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb för hans modiga kamp för de
mänskliga rättigheterna i Syrien. Mitt i ett pågående krig och i skärselden
mellan stridande parter dokumenterar han övergrepp, medlar mellan olika
grupper och för de mest utsattas talan. Med livet som insats verkar han i Per
Angers anda."

I would now like to ask Salim Salamah to come on stage to receive the Per
Anger award on behalf of Abdallah.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke
invigningen av utställningen "I'm
alive - mobil teknik på liv och död",
Tekniska museet
Publicerad 13 oktober 2016 Uppdaterad 13 oktober 2016

Stockholm, 12 oktober 2016. Det talade ordet gäller.
Distinguished guests, kära vänner,

Som kulturminister är det i princip alltid inspirerande att få komma ut och
bevittna verksamheter runtom i landet. Jag brukar inleda mina tal med att
säga att jag är glad över att få vara på plats. Att se att överallt pågår det som
jag arbetar för – nämligen att människor inte bara skapar, utan liksom kräver
kultur och kunskap.

Och självklart är jag glad och stolt över att dela den här stunden med er. Det
ger mig hopp att möta en museiprofession som inte ser någon motsättning i
kunskapen om tingen, insamlande och bevarande, och att som ett av flera
sätt att gestalta denna kunskap, uppdrag, välja att adressera vår tids kanske
svåraste ämne.

Men jag har nu vistats i utställningen "I'm alive", under en stund och det vore
lögn att säga att jag framför allt känner mig glad.

Vi vet alla vilket ämne det handlar om ikväll - flykt. Och precis som de flesta
av oss som fötts och vuxit upp i vårt land saknar jag personlig erfarenhet av
detta att fly, att vara på flykt.

Under det senaste året har jag på flertalet sätt mött människor som är på
flykt och mött människor som möter människor på flykt. Hos den sistnämnda
gruppen, möter jag allt som oftast en vanmakt, som hos en del kanaliseras i
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engagemang och välkomnande, hos andra i en rädsla för det okända.

Ibland har jag i mötet och de många samtalen med människor på flykt, därav
nya familjemedlemmar, imponerats något oerhört över deras
överlevnadsförmåga. Hur de fortsätter att leva trots allt, med betoning på
trots allt och det jag ser och hör från dem blir till superkrafter. Samtidigt som
jag är fullt medveten om att de är bara människor, precis som jag.

När vi saknar erfarenheten finns som tur är kunskapen där som en brygga till
förståelse. Att få möta t.ex. Abdullah, Deema, Hanadi och Khalid i
utställningen ger oss kunskap om vad "flykt" kan innebära i realiteten, den
kunskapen kan läggas till min högst individuella känslomässiga förståelse.

Kanske kan kunskapen leda till att fler av oss, istället för att känna
maktlöshet, sorg och till och med skuld, vågar se, titta och känna den största
respekt och till och med nyfikenhet.

Det som Tekniska museet och alla inblandade har åstadkommit med
utställningen är utöver kunskapsuppbyggnad i form av den dokumentation
som utställningen består av, också att med hjälp av ny teknik erbjuda ett nytt
sätt att tillägna sig innehållet! Med andra ord - kunskap och utveckling, två
av de vackraste ord jag känner till.

Med detta sagt är det dags för att utställningen ska invigas och jag lämnar
över till en av utställningens huvudpersoner, Abdullah Miri.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
AIPCE Conference (på engelska)
Publicerad 11 oktober 2016 Uppdaterad 11 oktober 2016

Stockholm, 6 oktober 2016. Det talade ordet gäller.
Free and independent media is a foundation of democracy and rule of law.
Every day we have to protect the role of journalists in preserving democracy
and defending freedom of expression. In order to be a democratic society we
absolutely have to safeguard free speech and freedom of the press.

This year, we're celebrating the 250th anniversary of the Swedish Freedom
of the Press Act. It is a long tradition to be very proud of, but the freedom of
the press cannot be taken for granted.

Free media needs protection and support from the government, but most of
all they need freedom from the government. The big question for me, and for
the Swedish government, is how to best strengthen journalism and media,
especially in times of economic restraints, convergence and when local
media is having difficulties, without interfering with the freedom of the
media. The content of media should never be scrutinized by the state.

The Swedish Press Council now celebrates 100 years. It is the oldest tribunal
of its kind in the world. This self-disciplinary system is not based on
legislation. It is entirely voluntary and wholly financed by four press
organizations. It's a system that has been serving the Swedish press well for a
hundred years, and a good example of how media can handle ethical
questions entirely without interference from politicians.

The confidence in the journalistic profession and the trust from the public
are key factors. For the citizens, access to objective information about the
world is a key factor in making conscious decisions and forming an opinion
on complex matters. The role of the journalist and journalism is becoming
more and more important.
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The development during these last few years is really worrying. I am talking
about the serious problems we see here at home where threats and even
sometimes acts of violence against journalists have increased. Research
shows, as you may know, that one third of all journalists in Sweden report
having been threatened over the last twelve months. For many of them, it
has become part of everyday life, and has in some way affected decisions
taken concerning their work. This is totally unacceptable. The threats may
lead to self-censorship which in itself is a major threat to democracy.

Right now there are several initiatives here in Sweden to counteract threats
and violence against journalists and artists. The Swedish association of
journalists, the Swedish publishers (Utgivarna), the Swedish Writers' Union
and the Swedish PEN, to mention some, are doing an important work in this
field.

The Swedish government and my ministry are currently working on an action
plan to prevent threats and violence against artists, politicians and
journalists. My goal is to have this action plan, which will be systematic, in
place next year. I have met with representatives from the Swedish media
sector during this year to discuss these matters.

But the problems occur not only here in Sweden, there are also grave threats
globally. We don't have to travel far to find places where the freedom of
speech is limited. A few years ago it would have been considered
outrageous, but now it is commonplace. From all over the world we get
reports of impunity, silencing and even murders of journalists. I find these
trends extremely worrying. The fight against threats directed at journalists,
authors and artists has to be fought every day.

The topic that will be discussed is about if the freedom of the press is under
pressure in Europe.

We have had an extremely important debate and discussion in Europe and
the EU the last few years about independence of media and press and
freedom of expression. This discussion has been fuelled by sudden and
worrying changes in media legislation and the treatment of public service
media in European countries.

I was in Belgrade a year ago, and had several meetings with journalists,
bloggers and NGOs about the freedom of the press. Several of them told me
deeply worrying stories.



In other words, this is not only a problem for Serbian journalists, but also a
reality that we – Europe – need to handle.

The discussion is crucial in a time of radically changing media landscapes
and political and economic strains for Europe.

And what is needed, here as well as abroad is more action than words.

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Invigningstal av Alice Bah Kuhnke
på utbildnings- och kulturhuset
Bajit
Publicerad 23 september 2016 Uppdaterad 23 september 2016

Stockholm, 18 september 2016. Det talade ordet gäller.
Kära vänner,

Att få delta i invigningen av ett alldeles nytt kulturhus är fantastiskt! Vi är
många som med stort intresse tagit del av och följt processen med denna
tillökning. Och nu är vi här, i ett alldeles färdigt Bajit.

Att Bajit betyder hus och hem har vi som inte visste fått lära oss. Och det är
ett bra namn. Och jag tror att det är så det kommer bli för besökarna
framöver. Att detta inte bara är ett hus utan också är fyllt av delar av det
som vi brukar kalla ett hem.

Ett hem, ett eget hus, är något alldeles speciellt. När vi har ett så vet vi
kanske inte alltid att uppskatta det. Men när vi saknar det, tänker vi på det i
varje stund. Ett hem är en plats att vila, slappna av och vara oss själva. Ett
hem är en plats att lämna, men också en plats att komma tillbaka till. Men
det räcker inte med fyra väggar, ett tak och en dörr för att det ska vara ett
hem. Det krävs mer. Det kan alla de som idag flyr krig, terror och fattigdom
vittna om.

I augusti hade jag förmånen att få besöka sommarlägret för ungdomar på
Glämsta. Och där hade jag turen att träffa Adam. Adam berättade för mig
om hur det judiska livet funnits lite i bakgrunden under hans uppväxt. Men
en dag påpekade hans mamma att om han ville åka på sommarkollo på
Glämsta så var det sista chansen nu, snart skulle han vara för gammal.

Det var lägrets sista dag som jag var där och jag frågade Adam vad lägret
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betytt, hade han lärt sig mer, kände han något nytt? Då bubblade Adam över
av känslor och han berättade för mig hur han under lägerveckorna funnit
olika pusselbitar till sitt liv som han nu kunde foga samman med andra.
Traditioner, ritualer och många olika sätt att vara svensk jude på. Adam hade
funnit och samlat ihop pusselbitar som han anat men som han inte kunnat
sätta i ett sammanhang. Pusselbitar som nu hade byggt upp en känsla hos
honom av att hitta hem. Och fylld av vissheten att han bland alla sina sidor
och gåvor också har en judisk identitet, ett judiskt hem, var han nu en
tryggare ung människa. För mig blir det inte större än så.

Jag vet att det här huset kommer att fungera på samma sätt. Det blir en plats
att komma till för barn och unga, men också för vuxna, där vi alla kommer
att kunna finna pusselbitar till våra helt olika liv.

Den judiska kulturen har överlevt! Trots allt! Och det med kraft. Jag fick
bara här om veckan lära mig om kompositören och pianisten Viktor Ullman
som under sina år i lägret Theresienstadt skrev flera verk av hög konstnärlig
kvalitet varav bara några få räddades till eftervärlden. Ett av dem, Kejsaren
av Atlantis, uruppfördes först drygt trettio år senare men spelas idag inte
sällan på världens operascener. Även, till och med, i dödens skugga har verk
skapats och kunnat bevaras och funnit en plats. Kulturen bär. Kulturen bär
liv. Så är det.

Kära vänner, att få flytta till nytt hus ska firas med en fest. Jag är stolt och
glad över att få vara med på den. Och jag ser fram emot att få komma
tillbaka för att hitta fler pusselbitar till mitt liv, kanske några som, precis som
för Adam på Glämsta, kan bli till delar av mina identiteter. Jag tror, eller vet
att jag kommer att ha svårt att hålla mig härifrån!

Ett stort lycka till! Och grattis!



Tal från Kulturdepartementet

Öppningsanförande av Alice Bah
Kuhnke Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbunds "Handmade issues"
Publicerad 07 september 2016 Uppdaterad 07 september 2016

Stockholm, 7 september 2016. Det talade ordet gäller.
Hej,

det gläder mig att stå här och öppningstala på ett evenemang om handens
skapande inför en slutsåld hörsal. Som kulturminister och alla de möten och
samtal jag har förmånen att få ägna mina dagar åt, lär jag mig hela tiden mer
och mer om hantverkets betydelse - för enskilda människor och för samhället
i stort.

Att detta, att tillverka föremål och att bearbeta material med hjälp av
redskap, är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig, att det är ett
förhållningssätt till jorden och faktiskt ett sätt att vara.

Slöjden ger folk handlingsutrymme i dubbel bemärkelse! Ni vet ju, någon
planterar penséer på platser där någon utsatts för våld eller trakasserier med
homofobiska inslag, en rörelse växer med infiltratörer som lämnar goda
hälsningar i form av en handgjord kopp eller en bok till en främling för att
uppmärksamma olika värden i livet och det kan stickas tröjor till oljeskadade
pingviner .

Till detta kommer en gatukonst med stickade vantar på statyer eller varma
skydd på dörrhandtag. Och inte att förringa, begreppet köttslöjd, en
nygammal konst genom vilken man strävar efter att ta tillvara hela djuret.

Vårt samhälle, vårt Sverige, står inför en rad utmaningar. Vad gäller
lösningar på många av dem, så är det bara att konstatera att vi inte har alla
idag. Bland annat därför är kulturen, konsten och det många av er gör,
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viktigare än någonsin, dvs. att kunna tänka, agera och hantera både
avigsidigt och på "korsen och tvärsen". Att komma på att pröva att berätta
någonting på ett sätt det kanske aldrig berättats förut, och som jag vet att ni
kommer att få uppleva här under eftermiddagen ta del av det magiska och
resultatet av det som blir.

Vi, samhället Sverige och världen, behöver er som har ett hantverksmässigt
synsätt och samtidigt ett helt galet gränsöverskridande förhållningssätt till
tekniker och nya material.

Den som tror att slöjd är en rest från det gamla bondesamhället, vet mycket
lite. Slöjd är ett modernt mångdisciplinärt ämne som utvecklats i takt med
tiden, och som integrerar en rad andra discipliner och kunskaper, så som
tillämpad matematik och kulturhistoria.

I slöjden kan formspråk från olika kulturer manifesteras och integreras, inget
är fel eller rätt. Den nyskapande hemslöjden ger ny energi och tar sig nya
uttrycksvägar.

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar
kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga
livet. Samtidigt bejakas hantverk och hantverkets historia.

Det är också viktigt och spännande att ha i åtanke, att den slöjd vi
producerar idag lämnar ett avtryck av vår tid. Förhoppningsvis blir det vi
skapar något som vi med stolthet ska kunna lämna över till kommande
generationer. Därmed blir den en del av den berättelse som ska förmedla hur
vi levde just nu.

Jag hoppas att årets Handmade Issues blir ett inspirerande och intressant
möte mellan hantverkskunniga, forskare, entreprenörer, utredare och
makers. Ett tillfälle som med största sannolikhet kommer att leda till ännu
mer angelägen slöjd och fler slöjdande.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Anförande av Alice Bah Kuhnke
vid Stockholms konstnärliga
högskolas terminsstart
Publicerad 30 augusti 2016 Uppdaterad 30 augusti 2016

Stockholm, 29 augusti 2016. Det talade ordet gäller.
Jag vill börja med att säga grattis till er alla som får tillbringa några av era
kanske viktigaste år i livet här tillsammans. Att få fördjupa sig och ägna sig
åt i det man älskar allra mest är en gåva och få förunnat.

Ni är här för att regissera, producera, skriva, koreografera, sjunga, dansa,
designa... Lära er hantverket, grunderna, lära er tekniker och ta del av
traditioner.

Ni kommer förstå, förklara och bygga kunskap om konstnärligt skapande och
konstnärliga processer, och i förlängningen för att utveckla konsten - och
samhället. Det är stort. Det är det största!!

Ni, och det ni gör här, blir också grunden för det som sedan görs och visas på
våra kulturinstitutioner, scener, biografer, tv- eller radioapparater runt om i
landet - och runt om i världen också för den delen. Det är ni, med konstnärlig
utbildning, som är själva gnistan, till allt det som kan bli, eller inte.

När man går i era lokaler och tittar på foton på alla studenter som har gått
här, då förstår man storheten i att få ha fått sin utbildning just i denna miljö.
Två tidigare studenter (Love Larson, Eva von Bahr) var ju nyligen t ex
Oscarsnominerade för sitt maskarbete på "Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann". Det blev ingen Oscar för dem, men väl två platser i
juryn.

Här På Stockholms konstnärliga högskola har ni en samlad och unik
blandning av utbildningar och konstnärlig forskning.
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Jag är glad och stolt över att Sverige är ett av de länder som har gått före när
det gäller konstnärlig forskning. Att utveckla konstarterna – och att tillföra
nya dimensioner för människor och för samhället i stort är en central aspekt
av en levande konstnärlig akademi.

Men för att forskningen ska bli framgångsrik behövs starka, stimulerande
miljöer – och det är ni på väg att bygga upp här. Det krävs samverkan med
teatrar, operahus och andra konst- och kulturinstitutioner, det behövs rum
för dialog med professionerna och med samhället i stort!

Med det sagt vill jag gratulera ännu en gång! Stockholms konstnärliga
högskola har fått examensrättigheter på forskarnivå och Jag vet att ni har
väntat länge på detta. Självklart är detta en viktig grund att bygga vidare på
för att vara en stark och stadig plattform för konstnärlig forskning.

En viktig målsättning för regeringen och som all den politik vi nu pumpar ut i
vårt land, är att skapa mer kultur för fler. Fler människor i Sverige ska kunna
både ta del av och själv utöva konst och kultur.

En utmaning är att människor oavsett föräldrars inkomst eller var i landet
man har vuxit upp Ska kunna ha förutsättningar att kunna nå de höga
intagningskraven till utbildning vid de konstnärliga högskolorna i landet.

Jag vet att ni arbetar målmedvetet med att verka för breddad rekrytering av
studenter och medarbetare och önskar er lycka och uthållighet i det enormt
viktiga arbetet.

Att samla olika erfarenheter och låta fler röster höras ger bättre
förutsättningar att skapa spännande, banbrytande och tänkvärd konst.

Och det är ju det vi vill - att konsten och kulturen ska kunna ge oss både nya
upplevelser, njutning, omskakning och perspektiv. Att konsten ska kunna
skava och kritisera samtiden och samhället, mana till eftertanke eller skänka
glädje och ro - och ge individer inspiration och möjlighet att utveckla sin
särart. Och på det sättet sätt bidra till ett öppet och pluralistiskt samhälle.

Avslutningsvis vill jag återigen säga grattis, till mig och alla oss som på olika
sätt, men på ett eller annat sätt, kommer att få ta del av det ni lär, blir och
gör.

Tack.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av Bergmanfestivalen
2016
Publicerad 29 augusti 2016 Uppdaterad 29 augusti 2016

Stockholm, 25 augusti 2016. Det talade ordet gäller.
Kära teaterbesökare,

i maj hade vi bjudit in flera utländska gäster till Stockholm för ett möte. En
kollega från södra Europa besökte Stockholm för första gången. Han blev
förtjust men förvånad. Det var mycket ljusare och vackrare än vad han
förväntat sig och människorna, ja de verkade ju glada! Kollegan sa att han
hade tänkt sig något som mer liknade ett verk av Ingmar Bergman.

Vi som bor i det här landet vet att inte alla månader är som maj, och de
breddgrader som vi befinner oss på innebär att våra liv i perioder är insvepta
i ett visst dunkel.

Gång på gång fascineras jag av att Ingmar Bergman fortfarande präglar den
bild som människor runt om i världen har av Sverige. Och det gör mig glad
och tacksam. Jag är glad över att Sverige kan uppfattas som ett land där
människors relationer, sorg och glädje tas på allvar och att vi har personer
som kan ge dessa känslor, erfarenheter och allvaret en så enastående
konstnärlig gestaltning.

Bergmans allvar, men också andra sidor av hans konstnärskap återspeglas i
det enligt mig inspirerande och mångfacitterande program som den här
festivalen erbjuder. Bergmans pjäser i internationella uppsättningar och
utifrån nya perspektiv. Hans återkommande teman kommer belysas från nya
och delvis oväntade håll. Vi kan få ta del av samtal om misslyckande och
förlust.
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Bergmanfestivalen är en mötesplats för unga regissörer och skådespelare, ett
tillfälle för samtal och utbyte och hör och häpna – som ansvarig minister
även för mode är jag givetvis extra intresserad av detta - hur har Ingmar
Bergman inspirerat våra modeskapare? Det visas på Hallwylska palatset.

Det är inte självklart att verk av en man, född för snart hundra år sen,
fortfarande skulle vara relevanta för människor idag. Men den genialitet,
allmänmänsklighet och brutala uppriktighet som präglar Ingmar Bergmans
arbete gör hans verk odödliga och de kommer med all sannolikhet att finna
sin relevans år efter år i land efter land. Det är inte minst den festival som
inleds här i Stockholm idag ett bevis för.

Att just platsen och platserna var viktiga för Ingmar Bergman det vet vi. Att
det finns dom i vår omvärld som tror, att bedragna och sorgesamma
människor skulle dra runt på Stockholms gator är ingen tillfällighet; de
miljöer som finns i Bergmans verk har tagit Sverige runt världen.

Jag hade själv möjlighet att besöka Bergmancenter och Bergmangårdarna på
Gotland i maj och det var en ynnest att få vara på dessa berättelsetyngda,
betydelsefulla platser. Ljuset, färgerna och atmosfären talade, ordlöst, om
människans gemensamma levnadsvillkor och om vår förmåga och oförmåga
att hantera livet.

Den plats vi är på idag, Kungliga Dramatiska teatern, är också en sådan
plats. Ingmar Bergman tillbringade flera år här och han älskade teatern.
Också här finns orden och berättelsen i tystnaden.

Jag önskar denna festival lika mycket kraft och mod som Bergmans
konstnärskap. Det är en stor ära för mig att få förklara Bergmanfestivalen
vid Kungliga Dramatiska teatern 2016 för öppnad.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Sveriges Internationella Roma
Filmfestival
Publicerad 04 augusti 2016 Uppdaterad 04 augusti 2016

Stockholm, 2 augusti 2016. Det talade ordet gäller.
Tack för inbjudan till denna viktiga minnesstund. Hur tungt det än är så
måste vi tvinga oss själva att minnas det fruktansvärda som faktiskt hände
den 2 augusti 1944.

Vilket inte minst är viktigt i dagens Europa och Sverige, när mörka krafter
har vind i seglen.

Det som hände romerna under nazisternas tid vid makten och under andra
världskriget är tyvärr inte tillräckligt känt. Historielösheten är ett ok som
tynger vårt samhälle och tynger kampen för romers rättigheter. Vilket blir
tydligt när vi kämpar för hur romer diskrimineras och behandlas runt om i
världen, men också i Sverige, idag.

Att den romska förintelsen, och den fruktansvärda natten den 
2 augusti 1944, inte erkänns fullt ut är en historisk grymhet. En grymhet
som förpliktigar till politisk handling, idag.

Vi måste därför också påminna oss om att prata och sprida kunskap om den
djupt rotade antiziganismen, som än i dag finns i vårt land, och som romska
aktivister kämpat med att synliggöra under många år.

Just detta är vad Kommissionen mot antiziganism haft i uppdrag från
regeringen att motarbeta under sitt nyligen avslutade tvååriga uppdrag. Ett
uppdrag som har synliggjort den sociala och ekonomiska utsatthet som
alldeles för många romer eller människor med romskt ursprung lever under, i
vårt land.
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Det finns en utbredd och djup förtroendeklyfta mellan romer och
majoritetssamhället och myndigheter i Sverige. Det kommer att ta tid och
mycket målmedvetet arbete för att överbrygga den, men det finns också ljus
i tunneln.

Sedan tio år tillbaka har samhället börjat lyssna på det romska civila
samhället och börjat samarbeta med dem.

2014 presenterades vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under
1900-talet. Den kan ses som ett viktigt erkännande av samhällets övergrepp
mot romer och ger även en bild av hur antiziganismen ser ut i Sverige idag.

Och nu står vi här idag – 2016: 71 år efter andra världskrigets slut och i år
har Kommissionen mot antiziganism just slutfört ett intensivt arbete för att
sprida kunskap om antiziganism och lämnat förslag till regeringen som vi nu
går vidare med.

Det har varit 10 år av hårt arbete – framför allt från romska aktivisters sida.
Utan deras envishet hade vi inte kommit så långt.

Framsteg har gjorts och de senaste åren har vi börjat se resultat. Fler romer
får arbete och fler romska barn går i skolan. Det romska civila samhället har
flyttat fram positionerna. Men mycket återstår.

De övergrepp och den kalkylerade, strategiska utrotning som romer, judar,
hbtq-personer och många andra människor under andra världskriget utsattes
för, och det som hände i Auschwitz den 2 augusti 1944, ska vi minnas och
sörja.

Det får inte hända igen.

Minnet av de som föll offer för detta barbari ska hållas vid liv genom vårt
hårda arbete mot de mörka krafterna, mot antiziganismen och mot rasismen
– och för mänskligheten. Och med dem som mördades i minnet ska vi bygga
en bättre framtid för våra barn.

Tack för ordet!



Tal från Kulturdepartementet

Avslutande anförande av Alice
Bah Kuhnke vid Baltic Prides
konferens om mänskliga
rättigheter
Publicerad 04 juli 2016 Uppdaterad 04 juli 2016

Vilnius, 17 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Dear organizers and participants of the conference,

My name is Alice Bah Kuhnke, I am the Minister for Culture and
Democracy. I am responsible for LGBTI-equality in the Swedish
Government.

This is my first Baltic Pride, so I am honoured by the invitation to deliver
this closing speech of the conference. The possibility for discussions on how
to advance LGBTI rights is of highest importance in these times, therefore I
hope you have had a fruitful conference.

One of the most important missions for me and the Swedish Government is
to strive to for an inclusive, diverse society, where everyone can live their
lives in freedom, and have their rights promoted and protected.

This vision is as simple as it is complex. You know this better than anyone.
What should be the fundaments of a society are so difficult to achieve. It is
incredibly frustrating! Don't you agree?

We are at a crossroads in Europe, where we have a choice. We can choose
to go in the direction of darker paths, or we can build inclusive and diverse
societies. I know what I and the Swedish Government wants, but we are all
concerned about how many other countries there are that want to go in the
other direction.
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Over the last decades we have seen progress in many countries in Europe
and in other parts of the world when it comes to equal rights for lesbian, gay
and bisexual persons, such as increasing recognition of same sex
relationships. We have also, as you know, seen a much needed focus on the
equal rights of transgender and intersex-persons, where several countries
have adopted progressive laws setting the standard at a new high.

Yet, many challenges remain. One thing is clear - much of the progress made
for LGBTI-equality would not have come about if it wasn't for civil society
organisations pushing the agenda forward. And brave people taking a stand
for human rights. People like you.

In my own country, Sweden, we have made quite a journey during the last
decades. Almost thirty years ago, Sweden became the first country to
recognise de facto cohabitation relationships of same sex couples. But it
would take another seven years before a formalised legal framework was
introduced in terms of civil partnership for same sex couples.

And in 2009 The Marriage Act was amended so that it is now gender neutral.
We are now reviewing the regulations of parental leave to be better adapted
to families in all their forms.

Our law for gender recognition was set up in 1972, at the time a state of the
art law – but now not really modern. The enforced sterilization was ended a
few years ago after a long struggle from brave individuals and civil society
organisations. Recently, the Swedish Government announced that we will
open the possibility for people who were forced to get sterilized under the
law, will be able to seek compensation from the state – as far as I know we
are the first government in the world to make that kind of a decision.

The debates around these changes were at times loud and inflamed so these
changes certainly did not come about without opposition. However after
they were introduced they were rather quickly accepted.

Today, existing LGBTI rights are not controversial in Sweden. But it has
been a struggle. And every time we have changed a law there have been
voices saying that the change will affect society in a negative way. Some
even seemed to think that the world would come to an end. Yet, here we are.
We've proven them wrong time and time again.

Since this conference is arranged within the framework of Baltic Pride, I am
very happy to be part of the march tomorrow.



Pride marches are important in a democratic society as they show a society's
capacity to stand up for and protect civil rights.

Pride marches create an opportunity for human rights defenders and LGBTI-
organisations to put the spotlight on human rights of LGBTI-persons. And it
can't be mentioned enough, civil society play a vital role in democratic
countries. Civil society organisations are important in giving LGBTI-rights a
voice, and they are equally important as drivers for change in our efforts to
combat the violations committed everyday based on sexual orientation or
gender identity.

LGBTI-equality is about human rights. The Swedish government's position is
perfectly clear: Human rights are universal and apply to all, regardless of
who you are or whom you love.

Everyone must be able to live their lives in freedom irrespective of sexual
orientation, gender identity or gender expression. It is a matter of human
rights.

Unfortunately, this is not the case in too many countries around the world.

States have a duty to respect, protect and fulfil the human rights of all
persons without discrimination. This includes the human rights of LGBTI-
persons. It is not a question of opinion or morals – human rights are universal
and apply to all, regardless of sexual orientation, gender identity or
expression.

The development on LGBTI-issues within the EU is not always straight
forward. Significant steps have been made, but there is much more that
ought to be done.

For us, it is very important to say that the EU is not a cooperation where you
can pick and choose. You cannot only be in the union for the economic
benefits and skip the promotion of joint values.

This means that all EU countries should take a joint responsibility for people
who are fleeing to our continent. And you should safeguard that LGBTI
persons can use the freedom of movement like everyone else. This means
that we should strive for increased LGBTI equality in all its aspects!

Again, you cannot pick and choose!

Because, respect for human rights and dignity, and the principles of freedom,



democracy, equality and the rule of law, are the common values of the
European Union. This is stated in the Treaty of the union and in the EU:s
Charter of fundamental rights.

In the EU foreign policy there are guidelines for EU-delegations and Member
States, for the promotion and protection of all human rights of LGBTI-
persons. This is in order to make our work in this field more operational and
systematic. From a Swedish perspective we see that this is not only needed
for EU's foreign policy but also internally.

We need to build alliances and work together, governments and civil society
organisations.

We also need to work together to highlight the different forms of
discrimination – racism and populism is rising in Europe and in other parts of
the world. Some leaders even justify racism in the name of LGBTI equality.
This can never be accepted and we should never let the advancement of
LGBTI rights be hijacked by other agendas.

Let me finish by saying that I would like to congratulate the organizers' that
have been able to gather so many committed and knowledgeable persons
under this roof. I wish you all the best in your future work. We need you.

A lot has happened, but a lot challenges remain in order to secure human
rights for all, and to secure the possibility to be yourself fully, to be the one
you know in your heart that you are.

I would like to end with a quote by Tennessee Williams:

"What is straight? A line can be straight, or a street, but the human heart, oh,
no, it's curved like a road through mountains."

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid det
nordiska biskopsmötet
Publicerad 01 juli 2016 Uppdaterad 01 juli 2016

Visby, 28 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Dear Bishops, ladies and gentlemen. It is very inspiring for me to meet you
all. In many perspectives you represent tradition, faith, and, not the least,
future.

In your hands lie such great possibilities to shape our Nordic Countries, and,
with these possibilities, also a great responsibility. The way you, and every
priest and welfare worker within your parishes, speak and act, both at a
national level and in the local communities, has a great impact on our
common way forward. Actually, in many cases, you are the ones who have
the best possibility to find and create this common path, where everyone can
be included, listened to and inspired to share the political, cultural and
religious space in our part of the World.

As in all the Nordic countries, Government and Church have walked a long
path together in Sweden. In some way you could say that we were married –
at least we lived intimately together for over 400 years. But then, as in many
relationships, we came to the conclusion that we were better of separated.
The separation in the year 2000 is often referred to as the "divorce" between
State and Church.

But actually our separation is not definite, as in many relationships that has
been we have ways to take responsibility together, even when we are apart.
The Church of Sweden still has public responsibilities in some areas, ruled by
laws and contracts between the Church and the government. One of them
really matters two us all, sooner or later, namely funerals. Another is the
sacred cultural heritage.

Since the separation, the Church of Sweden is the owner and the manager of
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the sacred cultural heritage. But still, the sacred cultural heritage belongs to
us all, whether we are members of the Church of Sweden or not. That's why
we think it is important that the Church of Sweden receives a monetary
compensation from the state with the aim to make it possible for the Church
to preserve the sacred cultural heritage in accordance with the Heritage
Conservation Act.

I must say the Church of Sweden is doing a very good job concerning the
sacred cultural heritage. The Church is taking a great responsibility not only
in preserving it; As the Government, the Church is also focusing on how to
use and to develop the cultural heritage and how to make it accessible and
relevant for more people with different backgrounds.

The sacred cultural heritage is a great resource in making an including
society. The Swedish government wants to see a Sweden with many stories
to be told and different voices to be heard – an including use of cultural
heritage. The sacred cultural heritage houses the common heritage in many
ways - more ways than many of the secular Swedish recognise. 400 years of
marriage between state and church have had an substantial impact. There is
a lot to learn and recapture from this history.

People from other parts of the world sometimes know our past better than
ourselves.
I've heard of a person from from the Middle East, a refugee, that could tell
the guide at a Swedish museum the meaning of the biblical paintings they
were looking at. For her it was a living story being told on the painting. To
the many secular Swedish people this was definitely not a living cultural
heritage. The common cultural heritage is not static, it is developing as
people use it, and as we share stories with each other it will be enriched, as
will the society.

However, the Swedish Church and the government work together in other
areas as well, areas where we share values and objectives, and where the
Swedish Church has gained a position of major civil society stakeholder.

As an independent voice, the Swedish Church has taken a stand for equal
rights and the equal value of everyone, both by campaigns and debate, in
media, in the streets and in the face to face talks to uncountable people in
our society.

One matter, crucial to the Swedish society and close to my heart, is the way
we welcome and care for people who come to our country in need and



vulnerability. People who have sacrificed everything to escape civil war,
persecution and oppression.

As you all know, the world is experiencing the greatest migration since the
end of World War II. A year ago, this became more and more visible also to
us in the Nordic countries. Last year, 163 000 people applied for an asylum
in Sweden. That's more than twice as much as in 2014.
70 000 of these were children. We actually know that even more people
came to us, people that didn't seek asylum but still needed our help when
they arrived.

The situation was the most intense in October and November, when nearly
80 000 asylum seekers sought a safe haven in our country. The capacity of
Swedish authorities was at the point of exhaustion, and there was an acute
need for beds, blankets, food and human care.

I have talked of this many times, but it still moves me and fills me with great
pride to think of the way the civil society organisations in Sweden gathered
forces and stepped in, quickly and with impressive strength. Thousands of
people from all parts of Swedish society volunteered and were mobilised,
both by long time established organisations and by new initiatives responding
to the situation. In all this, the Swedish Church stood out as one of the
bravest, strongest and most dedicated helper we ever have witnessed.

Like no other organisation I can think of, The Swedish Church reaches out to
all parts of Sweden. Parishes all over the country engaged in assisting the
refugees, by distributing food and clothes, offering temporary housing in
parish buildings, supporting people by listening and giving advice.
In many places, The Swedish Church coordinated the local efforts and
cooperated with other civil society organisations. In some parts of Sweden,
the town church became the local centre for help and contacts.

The whole of The Swedish Church is flourishing with many admirable
initiatives, such as language cafés, choirs and sport activities, spreading hope
and meaning amongst asylum seekers. And much of this is still going on
today. Cooperation has included people and organisations from all parts of
society, regardless of religious affiliation, and many new contacts all over
our society have added to mutual understanding and respect.

To contribute to their achievements, the Swedish government last December
granted extra funds to NOG:s, educational associations, the sports movement
and faith communities for their efforts for migrants. The Swedish Church



received the largest sum amongst faith communities.

I remember very well a visit to the church of Saint Catherine in Stockholm in
November. Together with the Mosque of Stockholm, the parish offered food,
clothes, a shower and a place to sleep, to several hundred people, day after
day, for months. Volunteers from the church and the mosque worked side by
side. This great tragedy also brought people together, from different parts of
Europe and from different parts of our own society.

This was by no means a unique example. Parishes of The Swedish Church all
over the country have initiated interfaith networks and activities, both
before, under and after the refugee situation last year. As Minister for issues
regarding faith communities, my top priority is to enhance interfaith
dialogue.

I believe in the good forces created when people meet face to face and get to
know each other. The Swedish government is doing all that we can for a
Sweden that keeps together. I see interfaith cooperation as a key element to
that aim, and I see The Swedish Church as a key partner in making this
possible.

We are indeed officially divorced, and even if more can be done with our
relationship we work together better than ever!

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Inledningsanförande av Alice Bah
Kuhnke på International Society
for Third Sector Researchs
internationella konferens (på
engelska)
Publicerad 30 juni 2016 Uppdaterad 30 juni 2016

Stockholm, 29 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Dear friends, as the minister of Culture and Democracy and on behalf of the
Swedish government, I am honored to welcome you to Sweden and to
Stockholm for the 12th international conference of the International Society
for Third Sector Research, which is taking place in a Nordic country for the
very first time.

Apart from everything the conference has to offer, I am happy that you are
here at such a wonderful time of year, which must surely enhance your
enjoyment of the visit.

Now, allow me some pride in stating that this small country of Sweden has a
long history of research in many fields and that we hold a position as a
research nation. Since the beginning of the 1990s civil society has
increasingly been the main concern for a number of academic institutions,
among them of course your host for this conference, the Institute for Civil
Society Studies at Ersta Sköndal University College.

This is very important, as the contributions of civil society, and the role it
played in our society, was for a long time overlooked. My opinion is that this
has changed, for the benefit of all of society.

Swedish civil society organizations, foundations and representatives have
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been deeply involved in and contributed enormously to the creation of this
conference, as, I might add, has the Swedish government. It has been carried
out in a spirit of cooperation, which we value a lot.

Given this context, in what way can Sweden and Stockholm be of interest to
all of you researchers from other countries? Well, we also tend to be proud
of the fact that Swedish civil society stands out in international comparison
both in terms of number of membership associations and share of active
citizens among the population.

The civil society has built our society. Most decision-makers in Swedish
politics have some background in civil society – including myself.

We also have a quite low degree of professional staff and a focus as much on
voice as on service, in our civil society.

And here I take the opportunity to stress the Government's view of civil
society as a pluralistic political and ideological arena where individual
opinions, religious beliefs and political positions can be formulated and
developed, and get the chance of being expressed in action. This is a
fundamental part of any real democracy.

But let me at the same time underline that the possibilities and limitations on
civil society in relation to the state as well as to the other spheres of society
are not carved in stone. Nor can it, in any simple way, once and for all be
defined. It is changing, since our societies change.

In Sweden recently we have seen how civil society adapts quickly to
changing situations. Last year the number of asylum seekers in Sweden
increased dramatically, from 81 000 in 2014 to nearly 163 000 in 2015. Only
during October and November, nearly 76 000 persons applied for asylum.
This was a challenge for our structures.

In the efforts of central and local government to master the situation we are
deeply impressed and dependent of the important support of organized civil
society as well as the great amount of spontaneous individual input, both
with regard to first reception and the more long-term work of integration and
inclusion. But here we still have a lot to learn, not least from the experiences
of other countries.

One important lesson that we've learnt during these times, is how important
it is with strong voices from civil society. I mentioned this earlier, but I want



to make sure you heard me – we want a civil society that challenges the
Government to do more, to do better. We want their strong critical voices.
When other countries want to silence civil society when they raise their
voices, we invite them to the table. It is what any responsible Government
should do – in my opinion.

Finally, of course in order for us politicians to make better decisions on
regulations for civil society, the dialogue between research, civil society and
the public sector are necessary. In this way this conference is contributing to
the creation and strengthening of contacts between academia and practice,
which we believe to be value to all involved.

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Invigningstal av Alice Bah Kuhnke
vid Astrid Lindgrens trädgårdar
Publicerad 16 juni 2016 Uppdaterad 16 juni 2016

Vimmerby, 11 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Kära vänner,

Har ni lagt märke till törnrosorna? I Astrid Lindgrens berättelser förekommer
ofta törnrosor. De gestaltar minnet av rosenbuskarna i hagarna här runt Näs,
som växte på just den här platsen där Astrid föddes för snart hundra år
sedan. Vi som samlats här i dag och alla som kommer hit, får ta del av en
kulturmiljö som berättar om gamla tiders Småland och som fördjupar
berättelsen om vem Astrid Lindgren var. Vi får också njuta rosorna, som
fortsätter sprida sig vilt och bilda häckar här på Näs.

Det vilda är ett återkommande tema i Astrid Lindgrens berättande. Både vad
gäller naturen och i starka personligheter som Pippi, Ronja, Emil, Barnen i
Bullerbyn – alla dessa sagogestalter som lär oss om skönheten i det fria och
otämjda. Ett uttryck för vikten av att få vara annorlunda och att få vara sig
själv.

Något som betydde mycket för mig som barn och som Astrid verkligen har
förmedlat till mig. Hon sa till mig och till alla andra som inte passar in:
fortsätt, anpassa dig inte efter normen. Var mer, var mycket, var svårtuggad,
var någon som märks! Gå din egen väg.

Att få stå här idag är även att låta sig påminnas om Astrid som
opinionsbildare och människa. Hennes idoga kamp för vård och beskydd av
naturvärden och jämlikhet mellan människor. Vi människor har ett
existentiellt behov av att sätta oss själva och andra i ett sammanhang. Vi gör
detta genom att trä en tråd mellan igår, idag och imorgon. Det är en
grundläggande mänsklig drivkraft att använda tidsaspekten när vi ska förstå
oss själva och skapa vår identitet. En plats som Astrid Lindgrens Näs, kan
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vara just en sådan tråd som sammanbinder människor – över generationer
och bortom nationsgränser. Precis som Astrids berättelser alltid har gjort.

I Sverige finns en mångfald av kulturmiljöer som stimulerar
samhällsdiskussionen om vilket Sverige vi vill ha och lämna över till
kommande generationer. Verksamheter likt denna på Näs, är därför en viktig
del i samhällsbygget för ett Sverige som håller ihop.

Utställningen som jag snart skall inviga; "Kabysser och Komfusenbo - rum
för ensamhet och fantasi", handlar om ensamheten. Här lyfts Astrids eget
stora behov av att få rum för sina tankar kring hur nödvändigt det är för oss
människor att lära sig vara ensamma och vad det har för betydelse för
barnen i hennes sagor. En ensamhet som ger utrymme för reflektion,
eftertanke och att växa som människa. En ensamhet som faktiskt gör att vi,
på ett djupare plan, kommer närmare andra människor.

Trädgårdarna som vi snart skall utforska har byggts upp under de senaste tre
åren och är ett resultat av stora satsningar av Tillväxtverket,
Regionförbundet, Saltkråkan AB och Stiftelsen Astrid Lindgrens Hembygd.
Tack för att ni tillsammans har gått samman och visar att kulturarv inte bara
handlar om att bevara, utan om att uppleva och skapa förståelse och
engagemang. Tack för att ni vågar söka nya vägar för berättandet.

Mina vänner, det är en stor ära för mig att förklara Astrid Lindgrens
trädgårdar och sommarutställningen "Kabysser och Komfusenbo - rum för
ensamhet och fantasi" invigd!



Tal från Kulturdepartementet

Anförande av Alice Bah Kuhnke
på riksdagsdebatten om
filmpolitiken
Publicerad 15 juni 2016 Uppdaterad 15 juni 2016

Sveriges riksdag, 9 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Herr talman, riksdagsledamöter, åhörare, och inte minst, alla filmälskare!

Tänk er att ni tar över ett gammalt hus! På avstånd ser det fint ut, men när
du går närmare och skrapar lite på färgen, och knackar på virket, blir det
tydligt att husets bärande väggar, efter åratal av uteblivet underhåll, är
murkna och sönderfallande. De som huset byggdes för har sedan länge flyttat
därifrån, och försäkringsbolagen vill inte längre teckna avtal om långa
perioder, utan vill enbart försäkra huset ett år i taget. Det var i en sådan
verklighet som den rödgröna regeringen tog över ansvaret för den svenska
filmpolitiken. Den tidigare borgerliga regeringen hade dock förstått
situationens allvar, och sedan en tid inlett samtal om en framtid utan ett
filmavtal. Vi stod inför ett val. Antingen köper vi ny färg, och målar
ytterligare lager på det hus som alla seriösa bedömare dömt ut som otjänligt
att bo i. Eller så ersätter vi det instabila gamla huset och gjuter en ny grund
för ett stabilt bygge. Vi valde den ansvarfulla vägen. Och nu står vi här, med
en stabilt finansierad grundplatta för svensk film. Riksdagen har fått en
ritning på sitt bord att ta ställning till, så att vi kan bygga ett attraktivt hus för
många att flytta in i. Ett hus att växa i. Ett hus som bygger svensk film starkt
för framtiden.

Herr Talman

Alla hus behöver en stabil ekonomisk grundplatta att stå på. Utan den
stabiliteten finns ingen som vågar göra de investeringar som behövs i övrigt. I
dag står svensk film inför stora ekonomiska utmaningar. Lönsamheten i
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branschen har de senaste åren sjunkit kraftigt. De nya digitala
visningsfönstren, som innebär fantastiska möjligheter att sprida och visa film,
har samtidigt medfört stora påfrestningar för de etablerade affärsmodellerna.
Även de mest framgångsrika svenska filmerna har idag svårt att få
finansieringen att gå ihop. Regeringen har tagit detta på allvar och därför
gjutit en stabil husgrund, så att fler kan – och vågar – investera i svensk film
igen. Vi garanterar det belopp som filmavtalet innehöll, och därtill några
miljoner ytterligare. SVT har ovanpå detta aviserat ökade satsningar på
filmproduktion, och TV4 har i samtal berättat att även de kommer fortsätta
satsa pengar på svensk film. Med de garantier som vi nu ger den svenska
filmbranschen vågar aktörerna göra nya investeringar i svensk film.

Herr talman

Det gamla filmavtalet har under lång tid varit ett viktigt forum för svensk
film. Men med tiden har verkligheten förändrats. Många aktörer har beskrivit
hur avtalsdiskussionerna präglats av låsningar. Egenintressen har dominerat
avtalsförhandlingarna, och det har varit omöjligt att lyfta blicken för att se
till det gemensammas bästa. Flera centrala aktörer har lämnat avtalsbordet,
eller stängts ute, från samtalen, vilket inneburit ett allt större demokratiskt
underskott. Statens resurser låstes upp i ett allt mer omodernt filmavtal, där
varje krona detaljreglerades.

Efter närmare två år av noggranna förberedelser på departementet, enskilda
möten med över hundra branschföreträdare, seminarier med branschen och
otaliga analyser stod det klart för mig, och för många andra, att filmavtalet
nått vägs ände. Det blev uppenbart att det inte längre var möjligt att föra en
modern filmpolitik utifrån ett avtal som i stora delar bygger på en
verklighetsbild som inte längre är relevant.

Att lämna filmavtalet innebär en historisk omställning av filmpolitiken.
Filmpolitiken blir fullt ut en integrerad del av kulturpolitiken. Det skapar
förutsättningar för att tänka nytt, utveckla nya former av samverkan och
därmed se nya möjligheter. Politiken måste samtidigt vara flexibel nog att
möta hela branschens utmaningar. En politik där alla branschens röster får
plats och får komma till tals, inte enbart de ekonomiskt starkaste.

Herr Talman

Den ritning till ett nytt hus för svensk film – som vi nu lagt på riksdagens
bord – är en ritning för mer demokrati, och för större delaktighet för de
grupper, som tidigare fått stå utanför huset och titta in på de aktörer som



suttit runt köksbordet och beslutat om villkoren för hela den svenska
filmbranschen. Bland de som fått titta in genom fönstret finns de som skapar
det som den filmälskande publiken njuter av; det är manusförfattarna,
regissörerna och skådespelarna.

I dag, på Göteborgspostens debattsida, skriver Dramatikerförbundet,
Teaterförbundet för scen och film, och Sveriges Filmregissörer, precis som
Gunilla Carlsson tidigare sa, att de anser att den process som föregått den
filmpolitiska proposition som jag lagt fram, har varit mycket gedigen och
noggrann. De konstaterar, att efter år av utredningsarbete har regeringen
genomfört en grundlig process, och att det nu äntligen är dags att fatta beslut
om – och här citerar jag: "en ny struktur som ger ett starkt och vitalt filmliv
med större inflytande till upphovspersoner."

Skribenterna skriver vidare: "Till förslaget om fortsatt utredning är svaret ett
kraftfullt Nej! Ytterligare utredning innebär att svensk filmpolitik tappar
tempo. Det vore förödande!"

I och med förslaget till ny svensk filmpolitik öppnar regeringen dörren till
huset och släpper in dem som tidigare enbart fått titta in. Det innebär att fler
än dem som tjänar pengar, stora pengar, på att visa svensk film, nu också får
vara med och påverka. Det är jag väldigt glad för!

Herr Talman

Jag är även glad – och stolt – över de förslag till nya filmpolitiska mål som
riksdagen i dag diskuterar. De nya filmpolitiska målen pekar ut en tydlig
riktning, men vägen dit står vidöppen. Till skillnad från det gamla avtalets
detaljregleringar skapas nu med den nya filmpolitiken förutsättningar för
Filminstitutet, att tillsammans med branschen, bygga vägen framåt. Det blir
ett tydligare avstånd mellan politiken och filmskapandet, mellan klåfingriga
politiker och de som är de väldiga experterna, och det ger möjlighet till
inflytande för fler av filmbranschens aktörer. Det är att ge ökat inflytande till
dem som faktiskt gör film. Det är första gången som filmpolitiska mål
föreslås beslutas av riksdagen, och det är av stor betydelse för att en stabil
grund för politiken ska kunna byggas.

Det är också symboliskt för ett av regeringens viktigaste syften med
omställningen av filmpolitiken: Hädanefter ska filmpolitiken bli föremål för
debatt och diskussion här i riksdagens kammare.

Herr Talman



Jag är naturligtvis väl medveten om den kritik som framförts. Jag vill därför
säga några ord om höjningen av momsen på biograferna.

För det första. Självklart är biografer kultur. Det är inte momsnivåer som
definierar vad som är kultur.

För det andra. När filmavtalet upphör försvinner den biografavgift som
biograferna betalat sedan 1960-talet. Istället får biograferna betala en högre
moms. För de allra flesta biografer innebär det en kostnadsökning
motsvarande en höjning av biljettpriserna med 5 kronor. Momsen blir den
samma för biograferna som när man hyr film på dvd eller via streaming.

För det tredje. Biograferna har de senaste 50 åren bidragit till finansieringen
av filmpolitiken via biografavgiften. I framtiden kommer de istället att bidra
indirekt via momsen. Utan biografernas bidrag skulle staten behöva halvera
stödet för produktion av ny svensk film. Det skulle få dramatiska
konsekvenser för svensk filmproduktion och därmed i förlängningen för
svenska biografer.

Herr talman

Den ritning som regeringen nu lagt på riksdagens bord, är en stabil
grundplatta, med bärande väggar och ett vattentätt tak som håller för lång tid
framöver. Jag har naturligtvis full respekt för de tillkännagivanden som
riksdagen föreslås fatta beslut om. Regeringen har, som alltid, för avsikt att
respektera riksdagens synpunkter och återkomma med förslag på hur de kan
omhändertas. Debatten här i kväll är med stor sannolikhet den första av
många. Filmpolitiken blir äntligen en del av den nationella kulturpolitiken,
och den förtjänar att ständigt utvecklas genom en levande debatt.

Propositionen om en modern filmpolitik är en ritning för ett hus som ska stå
pall för tuffa vindar och nya tider. Ett hus som det känns tryggt att investera
i. Ett hus som många vill bo kvar i länge. Det är så vi kan skapa
förutsättningar för en filmpolitik som går i takt med sin tid och som bidrar till
att skapa framtidens svenska filmhistoria.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Sveriges Förenade Filmstudios
medlemsdagar
Publicerad 09 juni 2016 Uppdaterad 09 juni 2016

Stockholm, 8 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Förändring skapar oro. Stor förändring skapar större oro. Om ganska precis
ett halvår träder en ny filmpolitik i kraft. Det har nog inte gått många förbi
de senaste veckorna. Aldrig förr har filmpolitiken varit så debatterad. Det är
ur många perspektiv viktigt och väldigt bra!

Filmen är en av de viktigaste konstformerna i vår tid. Oavsett bakgrund och
oavsett var man bor i landet är filmen en konstform som når oss och som
berör oss. Filmpolitiken förtjänar därför att debatteras i forum över hela
landet, i riksdagen och i media.

Mitt och regeringens mål är och har hela tiden varit att skapa en filmpolitik
som involverar fler, är angelägen för fler och som når ut till fler.

En central fråga för mig är att politiken ska garantera filmbranschens aktörer
inflytande. Men inflytandet ska inte bara omfatta de kapitalstarka aktörer
som idag styr filmpolitiken via filmavtalet, utan även andra aktörer som är
avgörande för att det skapas och visas ny svensk film t.ex. dramatiker och
regissörer.

Den nya filmpolitiken ska också involvera fler både framför och bakom
kameran. Fler berättelser, nya historier och oprövade perspektiv gör att
filmen som konstform fortsätter att vara angelägen och aktuell.

Samtidigt ska politiken bidra till att ett brett utbud av film når ut till
människor i hela landet. Därför är jag särskilt glad över att vara här idag.
Sveriges Förenade Filmstudios har en ovärderlig betydelse för att garantera
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ett brett utbud av filmer på biografer över hela landet. Utan er skulle många
filmer aldrig nå utanför de större städerna. Utan er skulle Filmsverige vara
betydligt fattigare.

Regeringen, eller för den delen Filminstitutet, kan inte förverkliga målen i
den nya politiken utan insatser från engagerade människor runt om i hela
landet. Det är ni som bidrar till att uppfylla flera av de filmpolitiska målen.
Det är ni som ser till att värdefull film sprids och visas i hela landet. Som
bidrar till att filmen tar plats i det offentliga samtalet.

Jag gläds över den debatt om filmpolitiken som nu pågår och som imorgon
kommer att föras i riksdagen. Jag beklagar dock att debatten än så länge
handlat så mycket om form och så lite om innehåll. Jag hör väldigt mycket
om vad man inte vill men mycket lite om vad man vill istället.

Den stora frågan som engagerar många just nu är biomomsen. Låt mig därför
säga några korta ord om det.

För det första. Självklart är biografer kultur. Till skillnad från vad många
hävdar i debatten just nu är det inte momsnivåer som avgör vad som är
kultur.

För det andra. När filmavtalet upphör vid årsskiftet försvinner den
biografavgift som biograferna betalat sedan 1960-talet. Avgiften är 10
procent på varje biobiljett. Istället får biograferna betala en högre moms. För
de allra flesta biografer innebär det en kostnadsökning motsvarande en
höjning av biljettpriserna med 5 kronor. Momsen blir den samma för
biograferna som när man hyr en dvd eller streamar en film via datorn.

Jag förstår att biograferna är upprörda och för vissa biografer är det kanske
svårt att höja biljettpriset med 5 kronor. Men utan att biograferna bidrar till
finansieringen av filmpolitiken – idag via biografavgiften och i framtiden
indirekt via momsen – skulle staten sannolikt behöva halvera stödet för
produktion av ny svensk film. Det skulle få drastiska konsekvenser för
svensk filmproduktion och därmed i förlängningen för svenska biografer.

Jag och mina medarbetare har de senaste åren genomfört mängder av möten
med aktörer från filmbranschens alla delar och jag vet att det finns en enorm
kraft och vilja till förändring. Jag ser därför fram emot att fortsätta framåt,
att genomföra förändring och skapa bättre förutsättningar för att skapa,
sprida och visa film i hela landet.



Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
välkomstceremoni för nya svenska
medborgare
Publicerad 08 juni 2016 Uppdaterad 08 juni 2016

Östersund, 6 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Kära vänner,

det känns högtidligt att vara här idag och få välkomna er som nya
medborgare i Sverige. Jag vet, många av er har säkert varit här så länge att
just ett medborgarskap kanske inte känns som så stor skillnad. Som att gifta
sig efter att ha varit sambo i 20 år. Allt känns ganska bekant på något sätt.
Men jag har hört att även de som gifter sig efter 20 år som sambo tycker att
det känns lite annorlunda på något sätt; en ny känsla av att höra ihop, att
höra till.

Och lika rörd som jag blir på ett bröllop, lika rörd är jag när jag står här
framför er idag. Helst skulle jag vilja sätta mig ned med var och en av er och
få höra era individuella berättelser, få ta del av era liv som är en del av det
som Sverige är. Ni bidrar till all den mångfald av kulturer, språk och
erfarenheter som bygger vårt land rikt och starkt men som också gör Sverige
till ett modernt land.

Om man är så gammal som jag så har man föräldrar som kan berätta om ett
Sverige som stängde klockan 5 på eftermiddagarna, där uteserveringar inte
existerade och där alla förväntades leva sina liv på ganska likadana sätt. I
trappuppgångarna doftade det en blandning av dillkött och blöta
gummistövlar. Vitlök och tacos gick inte att hitta i mataffärerna då. Det var
faktiskt inte så länge sen. Men ändå, när jag berättar om det för mina barn så
tittar de på mig med samma skepsis som när jag säger att en gång i tiden var
man tvungen att sitta stilla när man talade i telefon. Tiden och världen kom i
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kapp oss och tur var väl det, tänk så mycket vårt samhälle har berikats och
fortsätter att berikas av alla dem som väljer att leva sina liv här.

Och kanske är det inte så dumt att betrakta sitt medborgarskap som ett
gammalt äktenskap. Det behöver skakas om ibland för att man inte ska bli
sittande och ta allt för givet. "Hörru, skärp dig, ta vara på det fina och unika
som vi har. Låt dig inte tyngas av fientliga krafter och enögda fiender. Stå
stolt upp som det land du är, som bygger på frihetliga principer om alla
människors lika värde, principer som är värda att kämpa för varje dag."

Och jag vet att det här landet kommer att påminna er. "Använd era
medborgerliga rättigheter; säg vad ni tycker och tänker, rösta i alla val!
Fortsätt att delta i den utveckling som gör Sverige till det land det är; ett land
i ständig förändring, med stor mångfald och starka kärnvärden.

Varmt, varmt välkomna!



Tal från Kulturdepartementet

Nationaldagstal av Alice Bah
Kuhnke
Publicerad 08 juni 2016 Uppdaterad 08 juni 2016

Östersund, 6 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Bästa jämtar, släkt och vänner,

Jag tycker så mycket om nationaldagen. För mig är den är ett tillfälle att
stanna upp och fundera. Fundera och identifiera. Och låta ett imaginärt täcke
falla ned och omfamna allt det som är svenskt, det som är Sverige. Och sen i
tanken promenera omkring och lyfta och känna på det som finns under det
här täcket.

Och det är mycket. Det är röda hus med vita knutar och det är
mangochutney. Det är regn på midsommar och det är ljust dygnet runt under
ramadan. Det är betongdjungel och ändlösa skogar. Det är melodifestival och
knätofs. Det är människor som bott på samma plats som alla sina släktingar
så långt tillbaka i tiden man kan räkna. Det är människor som flyttade till
Sverige i år. Det är det här och tusen saker till som gör vårt land till vad det
är.

Vi har så mycket att vara stolta över. Ni som lever era liv här i Jämtland är
mycket väl medvetna om vad ni får av den storslagna naturen som omger er.
Friheten som vi i Sverige har; att röra oss fritt i skog och mark är något som
vi ska vårda och använda. Den vila för själen som de vidunderliga
fjällvidderna erbjuder gör att ett helt kort besök kan lämna minnen som
räcker ett helt liv.

Sverige är ett enastående vackert land med både magnifika fjäll och ändlösa
vidder. Stormande älvar och bäcksvarta tjärnar. Oändliga tallskogar och
magiska bokskogar. Brusande storstäder och lantliga byar. Det tar inte slut,
det finns ständigt något att upptäcka. Vi bor i ett stort land.
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Vi kan också vara stolta över en välfärd som sträcker sig långt utöver vad de
flesta människor i världen kan föreställa sig. Den ger oss som bor här en
frihet att våga välja våra drömmar. Men också en trygghet, om man någon
gång misslyckas eller blir sjuk en tid. Att vi gemensamt tar ansvar för
varandra gör oss starka, inte bara en och en, men också tillsammans.

Vi är fria att tänka och tycka det vi vill. Här fängslas inga författare.
Journalister får verka fritt. I Sverige respekteras de mänskliga fri- och
rättigheterna. Friheten är det mest värdefulla en människa har.

Allt det här vill jag fira med er idag, här i Östersund, mitt i Sverige. Och jag
känner mig stolt. Idag firar vi allt det vi är stolta över i Sverige.

Förra året tog Sverige ett ojämförligt stort ansvar för människor som befann
sig på flykt från krig, våld och förföljelse. Många svenskar visade i den
stunden ett stort mod, och en stark medkänsla, för människor som varit med
om det allra värsta och därtill kanske förlorat allt.

Här i Östersund och Jämtland mobiliserade ni er snabbt och välkomnade
många just hit. Berättelser om hur bygden snabbt organiserade sig för att ta
emot stora grupper människor och ge dem husrum, vila och omsorg har nått
ut i hela landet. Det var och är modigt och kärleksfullt gjort och för det vill
jag och regeringen ge er vårt djupt kända tack. Det är ett Jämtland att vara
stolt över både för oss och för er.

Men ni vet precis som jag att inget av det här är något vi kan ta för givet.
Trots att alla de friheter vi åtnjuter kan kännas så självklara så är de faktiskt
inte det. Det är något vi måste försvara varje dag. Och inte bara försvara;
vårt mål måste vara att alla fritt får välja sin egen väg i livet. Och att alla får
vara som de är utan att mötas av diskriminering eller hat. Ett fritt samhälle
ska innebära frihet för alla. Inte bara vissa kan vara fria – och man kan inte
vara bara lite fri. Friheten är absolut och icke förhandlingsbar och omfattar
alla människor i ett samhälle oavsett kön, etnicitet eller sexualitet. Detta
arbetar min regering för att realisera, varje dag.

Men samtidigt – någonting har hänt i Sverige under de senaste åren. Vi är
också ett land som riskerar att glida i sär.

Vi ser en ökad skillnad mellan stad och land, mellan dem som har arbete och
dem som står utanför arbetsmarknaden. Mellan dem som bor i fattiga
stadsdelar och rika. Var vi bor och går i skolan avgörs i stor utsträckning av
inkomst och utbildning.



Och polariseringen ökar. Med det menar jag att grupper i samhället glider
ifrån varandra. Sverige har på många sätt blivit ett rikare land – vi har en
större mångfald av åsikter, perspektiv, erfarenheter och livsstilar än någonsin
förut. Men jag ser risker – segregationen och klyftorna mellan grupper i
Sverige gör att människor med olika perspektiv på tillvaron inte möts –
grupper lever i allt högre utsträckning i sina egna bubblor. Det är detta som
ger grogrund för polarisering och som tar sig uttryck i ett allt hårdare
samhällsklimat.

Misstänksamheten ökar och tonen hårdnar. Det är ett faktum att journalister,
författare och politiker hotas till livet och det sker i Sverige, just nu, idag.
Och varje gång det händer står vi alla som förlorare.

Det här är en utveckling som oroar mig djupt eftersom ett polariserat
samhälle är ett hot mot det Sverige vi känner och är stolta över; en
gemensam syn på naturens skönhet och kraft, en väl fungerande välfärd för
alla och vår frihet att få uttrycka oss och vara dem vi är. Ett polarsierat
samhälle är ett hårdare samhälle.

Jag tror att vi alla kan minnas ögonblick i livet när något som vi tidigare bara
anat plötsligt blir uppenbart. Ofta sker det när vi får ta del av en annan
människas erfarenhet. Kanske genom att läsa en artikel i tidningen eller en
bok. Men det kanske allra viktigaste sättet att nå nya insikter är i mötet med
en annan människa. Jag tror på mötet. Och jag tror att fler möten mellan
människor är ett av svaren på hur vi ska minska klyftorna i det här landet,
vid sidan om att målmedvetet arbeta för större social och ekonomisk rättvisa.

Det som vi uppfattar som främmande och annorlunda får ofta bära våra egna
rädslor, kanske till och med det vi föraktar. Men om vi kan mötas och lära
känna varandra så blir det inte lika enkelt att prata om ett vi och ett dem.
Därför arbetar regeringen aktivt för att skapa mötesplatser och gemensamma
arenor för samtal och möten. Men i slutändan ligger ansvaret på oss alla, vi
måste var och en försöka se bortom det främmande och annorlunda och
försöka möta framtiden utan alltför många rädslor.

Bästa Östersundsbor och kära jämtar,

Ni har sannerligen en förmåga att suga upp det bästa i ert landskap och dela
med er av det på ett sätt som tilltalar både öga och gom. Matkulturen möter
såväl tradition som nyskapande på ett svindlande sätt. Ni lockar med det
absolut bästa fjällvärlden har att bjuda på, såväl sommar som vinter. Många
är de gäster som kommer hit år efter år och många är de som stannar och slår



ned sina bopålar just här.

Och era insatser för människor på flykt bidrar i allra högsta grad till ett
samhälle som håller ihop. De möten som ni skapat förutsättningar för har lagt
grunden till något bra.

Det är när vi möts så, ansikte mot ansikte, som vi ser att vi alla är människor.
Vi delar fler erfarenheter än som skiljer oss åt. Vi vet vad kärlek är, vi vet
vad svek gör med oss. Vi vet hur bottenlös sorg kan kännas men vi vet också
hur långt mänsklig omtanke bär.

Det är med utgångspunkt i alla människors unika värde men behov av
samhörighet som jag önskar att vi skulle leva våra liv här i Sverige. Att säga:
jag lever inte mitt liv som du lever ditt. Men jag lever gärna mitt liv bredvid
dig.

Jag önskar er en riktigt fin nationaldag!

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
konferensen Museums in Times of
Migration and Mobility (på
engelska)
Publicerad 03 juni 2016 Uppdaterad 03 juni 2016

Malmö, 25 maj 2016. Det talade ordet gäller.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, dear friends,

I am honoured to be here in Malmö and to have the opportunity to address
you all before you start this conference. From the government's point of
view this conference is something that we have impatiently awaited for a
long time. Today we start a cross-sector initiative concerning a momentous
issue of our time.

It is quite obvious that this conference, which will be the scientific outset for
what is planned to be a museum of migration, is held here in Malmö and that
the initiative is taken by the City of Malmö. Malmö is - and now I risk to
offend someone - Sweden's gateway to the rest of the world. For a long time
Malmö has welcomed people from all over the world. It is a young and
vibrant city that in no way pretend that the future doesn t́ hold any
challenges or difficulties.

Quite the opposite; in a time of radical change, possibilities ar identified and
implemented in a quite impressive speed. This was not at least shown during
last year when Sweden welcomed 163 000 refugees to Sweden. In many
regions, and especially the Malmö region the systems were stretched to their
limits.

I am proud of what many Swedes have done and are doing for all the people
fleeing war and persecution. Even though the needs are immense, Sweden as
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a small country has been able to offer many refugees safety and shelter and
maybe some peace of mind. Finally they might feel safe. But are they at
home? No, that is something different.

Home is a place to leave and a place to come back to. Home is where you
keep your most loved objects and were you feel safe with your loved ones. A
home bears our memories and it is a place to rest and feel safe.

The Swedish author Viveka Sjögren explains this in an exquisite and
beautiful way in her children's book "Om du skulle fråga Micha" (If you
would ask Micha). With colourful pictures and few words she gives the
reader a nuanced story of fleeing and finding a new home, and she does it
from a child's perspective. How a piece of torn wallpaper, still bearing the
smell of the old home, becomes the most precious belonging to someone who
has no other choice than to create a new home, this time starting from
nothing.

But of course, no one comes from nothing. We all hold cultural assets that
make us who we are. Millions of Swedes have their roots in other countries
than Sweden. A museum that gathers all the different aspect of migration is
therefore something that will be of importance for all citizens of Sweden.

The idea of creating a museum, an independent institution with various types
of missions with migration as the main theme will be an important step to
actually recognize migration as a major part of Swedish history and cultural
heritage. A museum has the ability to seize the different aspects of the past
and present and be relevant in many ways. If this becomes reality in Malmö
it will be the first of its kind in Europe. And for me as a politician it would be
an important step on the road to build a more inclusive society.

But it is not my task as a politician to get involved in details about which
aspects should be reflected, no, that is something that should grow in a
continuous dialogue, with no political interference. Museums are and shall
remain knowledge institutions. We sometimes see small tendencies of
politicians, also on local level, who make comments on what is shown in
museums or who like to dictate how sensitive topics connected to identity or
cultural heritage should be approached. This is not acceptable in any way.

So dear friends, I will not stay for this conference, but I urge you to use this
unique opportunity, when we have the pick of the researchers on migration
issues on one place, to put your heads together and use all your brilliance to
create something unprecedented. Grasp this opportunity.



Thank you and good luck!



Tal från Kulturdepartementet

Inledningstal av Alice Bah Kuhnke
på Länsstyrelsen i Stockholms
konferens om romsk inkludering
Publicerad 01 juni 2016 Uppdaterad 01 juni 2016

Stockholm, 1 juni 2016. Det talade ordet gäller.
Tack för att jag får möjligheten att tala här i dag. Det är en mycket viktig
konferens, inte minst eftersom alla ni som deltar, i era olika roller, är centrala
aktörer för romsk inkludering.

För att vi ska lyckas nå våra mål med arbetet för romsk inkludering är det
helt avgörande att vi hela tiden lär av det som varit. Därför uppskattar jag
syftet och upplägget för den här konferensen som handlar om att lära, både
av framgångarna i arbetet men också av de utmaningar och svårigheter som
man mött.

Jag är övertygad om att ni fem pilotkommuner som under fyra år arbetat med
att utveckla metoder och strukturer för romsk inkludering har mött både
framsteg och motgångar. Det gäller inte minst utmaningen att nå bortom de
kortsiktiga projekten och få in arbetet i ordinarie verksamheter och
strukturer. Det handlar som med allt viktigt arbete om att våga vara tydlig
och ha tålamod.

I Länsstyrelsens slutrapport om verksamheten i de fem pilotkommunerna
finns flera positiva effekter av arbetet att glädjas åt. Det handlar bl.a. om att
rättighetsperspektivet blir tydligare i arbetet, exempel på samarbete med
romska organisationer och att strukturer för dialog med det romska civila
samhället har byggts upp.

Men vi ska inte glömma att det återstår en hel del arbete innan vi kan nå vårt
mål om lika möjligheter för den 20-åring som är rom och den som inte är rom
år 2032.
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Vi måste fortfarande tackla antiziganismen som hindrar många romer att
vara öppna med sin identitet och diskriminerar dem som är det.

Vi måste säkerställa att romska barn kan gå till skolan med samma möjlighet
att studera vidare som icke-romska barn.

Vi måste fördjupa förståelsen om att det handlar om rättigheter. Tjänstemän i
en kommun eller myndighet måste känna till och förstå vilket ansvar de har
när det gäller att säkerställa allas lika rätt till utbildning, hälsa, arbete etc.

Vi går nu in i en ny fas i genomförandet av strategin för romsk inkludering.
Regeringen har avsatt 58 miljoner kronor för arbetet 2016–2019 och flera
insatser har redan beslutats under våren.

Fokus för arbetet de fyra första åren har legat på arbete, utbildning, hälsa
och social omsorg. Vi vill nu vidareutveckla de insatser som har fungerat bra
inom de områdena men samtidigt stödja arbetet inom de områden i strategin
som hittills inte har lyfts fram.

Bostad är ett sådant område. Romer har en särskilt utsatt position på
bostadsmarknaden. Den strukturella diskriminering som romer har varit
utsatta för framför allt under 1900-talet har bidragit till en förtroendeklyfta
mellan bostadssökande romer och hyresvärdar. Boverkets rapport visar att
hälften av alla domar och förlikningar angående diskriminering på
bostadsmarknaden gäller romer. Boverket har därför fått i uppdrag i att
genomföra en insats för att öka kunskapen om romers situation på
bostadsmarknaden och motverka diskriminering.

Kultur och språk är ett annat. Kultur och språk utgör en viktig del av en
människas identitet och blir därför viktigt för arbetet med romsk inkludering.
Utgångspunkten för den nationella minoritetspolitiken är att de nationella
minoriteterna ska ha egenmakt och inflytande över kulturens utveckling.
Detta förutsätter starka nationella minoritetsaktörer.

Romers kultur och språk utgör också tillsammans med övriga nationella
minoriteters kultur och språk en värdefull del av det svenska kulturarvet.

Regeringen kommer därför i morgon att fatta beslut om uppdrag till flera
myndigheter om insatser för att stärka romska kulturaktörer och synliggöra,
bevara och utveckla den romska kulturen och språket.

Arbetet med strategin måste nu spridas, utvecklas och fördjupas. Jag ser
framförallt tre viktiga utgångspunkter för arbetet framöver:



Först och främst; involvera romer i arbetet. Erfarenheterna från arbetet
hittills visar att insatser med romskt inflytande och deltagande ger resultat.
Utställningen Vi är romer som nu avslutats på Forum för Levande Historia
men som initierades av Göteborgs stadsmuseum är ett bra exempel på hur
involvering av romer i både planering och genomförande bidrog till att
utställningen blev en stor succé. Brobyggarnas och kundresursernas arbete är
ett annat exempel.

Det är viktigt att förbättra romers möjligheter att organisera sig och delta i
arbetet med romsk inkludering och i samhället i stort. För att säkerställa
romskt deltagande och inflytande har Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor fått i uppdrag att genomföra utbildning i föreningsteknik
och erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer.

Beslutet är ett första steg inom ramen för en större insats för att förbättra
förutsättningarna för romska organisationers deltagande i samhällslivet och i
arbetet för romsk inkludering. Regeringen avser avsätta medel för att MUCF
också ska fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället för olika
hälsofrämjande insatser riktade till romer.

För det andra; säkerställ att den kunskap och de verktyg som nu finns om
romers historia, situation och position som nationell minoritet nu används.
Här har t.ex. Folkhälsomyndigheten tagit fram en studie om romska kvinnors
livssituation och hälsa, Skolverket har tagit fram läromedelssupplement om
romer och Socialstyrelsen har presenterat ett utbildningsmaterial för
socialtjänsten om bemötande och ett inkluderande arbetssätt. Dessa måste nu
användas på lokal nivå.

Socialstyrelsen har därför fått i uppdrag att utifrån materialet genomföra en
utbildningsinsats riktad till socialtjänsten om bemötande och inkluderande
arbetssätt med särskilt fokus på romer.

Och sist men absolut inte minst; ta tillvara på romska kvinnors kompetens
och säkerställ att insatser kommer romska kvinnor till del. Det gäller i alla
delar av arbetet på alla nivåer och kan inte understrykas nog. Erfarenheterna
hittills visar att det är extra viktigt att ta hänsyn till romska flickors och
kvinnors behov i arbete som rör social omsorg, hälsa och civil organisering. I
både MUCFs och Socialstyrelsens uppdrag finns därför tydliga skrivningar
om att flickor och kvinnor särskilt ska involveras i arbetet.

Men det händer än mer under våren. Den 20 juni presenterar Kommissionen
mot antiziganism sitt slutbetänkande. Kommissionen har under två år



genomfört insatser för att motverka antiziganism och överbrygga den
ömsesidiga förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och
samhället. Betänkandet kommer bland annat innehålla förlag på åtgärder och
metoder för att motverka och förebygga antiziganism. Kommissionens arbete
är viktigt också för romsk inkludering och slutrapporten kommer att utgöra
ett betydelsefullt bidrag till arbetet med strategin framöver.

Som jag redan nämnt är det viktigt att fortsätta stärka arbetet med romsk
inkludering på lokal nivå och att det sprids till fler kommuner. År 2032 ska
det inte spela någon roll var i landet den romska 20-åringen bor, hen ska ha
samma möjligheter som den som inte är rom.

Som ni vet skickade Regeringskansliet i början av året ut en utlysning om
bidrag till de kommuner som vill medverka i en utvecklingsverksamhet för
romsk inkludering. Vi kan glädjande konstatera att det är ett flertal
kommuner som har både vilja, mandat och idéer för att genomföra en sådan
verksamhet.

Den 26 maj fattade regeringen beslut om att Borås kommun, Gävle kommun,
Haninge kommun, Stockholms kommun och Uppsala kommun beviljas
bidrag för att medverka i utvecklingsverksamheten för romsk inkludering.

Dessa kommuner kommer med hjälp av Länsstyrelsen som samordnare och
pilotkommunernas erfarenheter och kunskap få extra stöd i att fördjupa sitt
arbete med romsk inkludering. I Länsstyrelsens uppdrag 2016–2019 ingår att
sprida erfarenheter och arbetsmodeller för romsk inkludering vidare så att
också övriga kommuner kan få stöd i sitt arbete.

Vi ser redan nu att pilotkommunerna har påverkat övriga kommuners arbete.
Av ansökningarna om att bli utvecklingskommun framgår tydligt att
pilotkommunernas verksamhet och statliga myndigheters insatser inom
strategin under 2012-2015 har gett ringar på vattnet.

Det är här viktigt att komma ihåg att alla kommuner som arbetar för romsk
inkludering har möjlighet att ta del av, och delta i, de nya satsningar som
regeringen nu fattar beslut om och som ska leda oss ett steg närmare vårt mål
om romsk inkludering.

Jag avslutar därför som jag började med att understryka att alla ni som är här
kommer att vara mycket viktiga aktörer för romsk inkludering framöver. Jag
hoppas att ni får en både lärorik och inspirerande dag.



Tal från Kulturdepartementet

Inledningstal av Alice Bah Kuhnke
på pressvisningen av utställningen
The Forest of Venice (på
engelska)
Publicerad 31 maj 2016 Uppdaterad 31 maj 2016

Venedig, 26 maj 2016. Det talade ordet gäller.
Ladies and gentleman, representatives from the press,

I am very thankful for the invitation to open the press preview of this
exciting exhibition The Forest of Venice. Allow me to especially thank
Kjellander + Sjöberg and Folkhem, who are the producers of this exhibition.
Also big thanks to The Swedish Institute, Swedish Wood, Sveaskog and
Martinsons who have all supported the exhibition. I am grateful to be here at
the biennial during this years theme - Reporting from the front – because it
focuses on issues that are very important to me. Today, Europe faces many
urgent challenges. Across the sea, people are leaving their homes out of fear.
Across Europe and many other places too, we see cities and countries
leading the way to accommodate new homes and new beginnings.

In an urbanised world architecture has become the living environment on
which we depend so much in our daily lives. Quality in architecture has
become crucial to the quality of life.

Architecture is not only a shared environment; it is also necessarily an output
of collective effort. Architecture require that we work together, make a plan
– to start from and to guide the work. My hope is that the process of building
should always originate from, and support, the needs of human beings.

We have to share a feeling of responsibility that what we produce will
eventually, in part or in whole, be given away to others to utilize. It must
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function in the present as well as for future generations. And the big
challenge is, of course, the climate change.

I belive that we are all here today because we also share a vision of a climate
smart, resilient and sustainable future. A vision in which forests play an
important role.

Coming from the north, we are used to harsh environments. Our houses have
to be strong and resilient to keep the cold out. Our houses have
predominantly been built and heated by wood for centuries. We have a long
history and craftsmanship of building wooden structures.

However, wood is not only good for the cold and stormy weather. The
beauty of wood is that it is breathable and suitable for all types of weather
and climate. Wood is climate smart. And building with wood is not limited to
small houses for single households. Today we build high apartment houses in
central locations. An increased number of wooden constructions contributes
to reducing emissions as it replaces less climate-efficient materials.

Today forests cover approximately two thirds of Sweden and they provide
multiple products and services. Thus, you can say that forests are an
important part of our natural and cultural heritage.

I hope you all will be inspired by this exhibition. I hope that you will see the
transformative change for the worlds climate, future architecture and urban
planning that forests and wood can bring about for our common habitat.

Enjoy the exhibition!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av den nordiska
paviljongen vid
Arkitekturbiennalen i Venedig
2016 (på engelska)
Publicerad 31 maj 2016 Uppdaterad 31 maj 2016

Venedig, 26 maj 2016. Det talade ordet gäller.
Excellencies, Dear friends,

We live in a rapidly changing world – with many anxieties. Capital flows
freely across borders, people flee from their native countries, established
democracies are challenged by division and political extremists, authoritarian
regimes are rolling back freedom of expression. And last but not least:
Climate threat presses for changes on all levels of society. This seems to be a
time of transgressions of a sort that forces us to reconsider the fundamentals
of society and of human values.

The Nordic exhibition in this biennale puts forth important architectural
work seen through the lenses of three themes: Foundational, Belonging and
Recognition.

These themes seem to me to be addressing crucial questions of this disturbed
time. In an urbanised world architecture has become the living environment
on which we depend so much in our daily lives. Quality in architecture has
become crucial to the quality of life. And in this fluid age architecture may
have a pertinent contribution by the sheer fact of its slowness, its relative
permanence, its "longue durée": being a more still point in the rapid flow of
Time.
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Architecture is not only a shared environment; it is also necessarily an
outflow of collective effort. To make it we have to work together, make a
plan – to depart from and to guide the work. We have to decide on and apply
methods we agree on. We have to negotiate and we have to invest.

There is also a distinct feeling of responsibility that what we produce will, in
part or in whole, be given away to others to live and use. It must function
now and in the long run.

But the design is more than function. The final articulation involves formal
choices, giving the work a profound cultural meaning. The Finnish architect
Juhani Pallasmaa speaks of architecture as an impure and messy discipline,
being on the one hand a practical, utilitarian craft and on the other an art.
Even if messy, he holds that: "Significant architecture makes us experience
ourselves as complete embodied and spiritual beings. In fact, this is the
function of all meaningful art. "

But has this become an invalid perspective? In a situation when urbanisation
and urgent needs in society have to be addressed on a scale without
precedents. How do we still speak about human values and practise
architecture to its full potential when the main focus seems to be on quantity
and speed?

Looking ahead and looking for hope are among the expectations of this
year's biennale. We are in a continuing process of building and rebuilding
this society, whether we like it or not. And to do this we need to understand
the movements inside our society, what defines our belonging, what values
are at stake and, in my mind especially important, what constitutes fairness
in the living environment.

My hope is connected to the idea that in the process of building we should
always depart from and support the needs of the human being. And look at
architecture not as something in itself, abstracted from its beginning, but as a
process that serves the human needs at its origin. This implies processes of
broad engagement, mutual respect and profound dialogue.

To build is to be involved in what has been called a "wicked problem". It is
to place oneself in what might seem to be a jungle/maze of agendas and
dilemmas. For a wicked problem there is not one evident solution. And yet
one has to decide, to make a decision that not only solves the problem but
one that brings new values to its inhabitants. Not a solution we can live with,
but one we would want to live with. This is the sign of excellence of the



architect.

And we must see to that the emblematic ladder of this Biennale doesn't turn
out to be the new ivory tower. To be honest, I am ambivalent about this
image of a perspective from above. But the ladder implies the dual
movement of climbing and descending. Of course we have to rise above the
immediate flow of circumstances, to get the bigger picture. But lots of
problems built into the structures of modern cities seem to stem from a too
high-flying perspective.

Given all these complexities it is perhaps not so surprising that we must get
ourselves into a Therapy – as is proposed in this Nordic exhibition. This
means not looking at things from a detached bird's perspective but to start
down below, with an inner dialogue. "Know thy self", as the Delphic maxim
goes. It will stand as a counterpoint to an "all-knowing" perspective. As I
understand it, the introspective Subject on the couch is or should be Society
itself, with all its conflicting layers.

And in this process: let's not forget to put that hope into the work we do.
Without hope the work won't move forward.

With this I declare the Nordic Pavilion of the 2016 Biennale opened!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av ALMA-priset 2016
(på engelska)
Publicerad 31 maj 2016 Uppdaterad 31 maj 2016

Stockholm, 30 maj 2016. Det talade ordet gäller.
Excellencies, ladies and gentlemen, dear laureate Meg Rosoff,

Taking care of small children can be exhausting. They don't sleep, they don't
eat, they constantly make a mess – and they take a surreal amount of time to
get dressed. But of course; they are small, soft and they smell nice.

And it is amazing to discover the world in their company, they point out the
obvious things that we had forgotten but love to get to know again; how
fluffy a bumblebee is or how fun it can be to mess with clay.

With teenagers in the family things are slightly different. They leave us more
time, they get dressed and organize their own social life. But they confront
us with something that is not as easy to wipe off as it is to clean sticky
fingers or to dry tears after a scrubbed knee.

They confront us with questions about life and pure existence; who am I?
Can I be whoever I want? Where is my place in the world? Teenagers
pinpoint the essence of life in a way that can be quite painful for us adults.
And as adults we still remember how strong these feelings could be and how
devastating the consequences of our action could appear. The self-
centeredness of teenage life makes us embarrassed.

Teenage-years are a bit like no man's land. No one is invited to come close
and there are no clear sign posts for direction. It is comfortable for the rest of
us to keep it on a certain distance. And it can be awfully difficult to dig into
our teenagers' emotions since it forces us to reflect on our own lives.
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Someone who doesn't fear this is this year's laurate of the Astrid Lindgren
Memorial Award; Meg Rosoff.

Dear Meg Rosoff, you are brave enough to dive into teenagers' minds and
you create a world where they are the most important persons. A world
where a young boy causes natural disasters in the world depending of which
girl he falls in love with. You point out that having "Imaginary Companions"
is not necessarily something that can be useful only for small children. Your
main characters struggle with the same issues that all teenagers do, but they
find new, unconventional and creative ways to deal with them.

Death, love and identity; you avoid none of these questions that parents
might fear when saying good night to their teenager after a full day at work.
You are certainly not making life comfortable.

Just like Astrid Lindgren, Meg Rosoff does not fear the most difficult
questions in life. Despite Astrid Lindgren's often idyllic scenery, questions
about life, love and death always lie under the surface. Meg Rosoff handles
these questions in a unique and unpredictable way – and that is one reason
why her work is loved by so many and why she today is being awarded the
largest prize for literature for children in the world.

Meg Rosoff's work echoes the message in the work of Astrid Lindgren; "Ask
all the questions, declare all your fears, I will not provide you with the
answers but I will stand by your side". This is the way that also Astrid
Lindgren´s authorship has worked for millions of children around the world.
Both Lindgren and Rosoff have also been champions in making young
people look upon book reading as a perfectly normal and fun thing to do.

Dear Meg Rosoff, you give our young ones strength to be who they want.
Their search for identity can be painful, but it is extremely important for
society as a whole that everyone can live their full potential. To become
citizens with democratic values who are eager to defend their freedom or
fight for it.

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Unescos konferens
Mångfaldsdagen
Publicerad 20 maj 2016 Uppdaterad 20 maj 2016

Stockholm, 20 maj 2016. Det talade ordet gäller.
Kära vänner

På denna dag bör vi ta oss tid att reflektera över mångfaldsfrågor, hemma
och i världen och hur vi ska hantera dem för att i förlängningen verka för
bättre sätt att leva tillsammans. Det är stora ord men de behöver sägas.

För några veckor sedan var jag i Helsingfors på nordiskt kulturministermöte.
I samband med det deltog vi i en offentlig paneldebatt om kulturpolitikens
utmaningar som inleddes av Unescos generalsekreterare Irina Bokova.

Den största utmaningen för kulturens villkor i världen är dess förutsättningar
att verka fritt! Det finns inget viktigare uppdrag för mig, som kultur- och
demokrati minister än att;

1) Främja den konstnärliga friheten.
2) Försvara den konstnärliga friheten.

I Helsingfors diskuterade vi konkreta hinder för detta, som hot, hat och
censur. Men också konstnärers ekonomiska och sociala villkor,
jämställdheten i kulturlivet och mycket mer.

Paneldebatten i Helsingfors var ett evenemang i samband med World Press
Freedom Day . Kopplingen mellan kulturpolitikens utmaningar och
pressfrihet och journalisters utsatthet är tydlig. Precis som journalister är
också konstnärer förändringsaktörer och tyvärr också en alltmer utsatt
grupp.
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Unescos konvention om skydd för och främjande av kulturyttringar, den så
kallade Mångfaldskonventionen, som ligger till grund för dagens konferens
är ett instrument genom vilken ett sådant globalt arbete skulle kunna
kanaliseras.

Jag vill börja med att ta lite tid att prata om begreppen mångfald och
kulturell mångfald, eller som det också kan uttryckas i Unescosammanhang –
mångfalden av kulturyttringar. Dessa begrepp används på olika sätt och i
olika syften av olika grupper.

Och några officiella definitioner finns heller inte. Därför bör vi alla vara
tydliga med vad vi menar när vi pratar mångfald – menar vi etnisk mångfald,
menar vi den representativa mångfalden på olika nivåer i samhället eller
menar vi den kulturella mångfalden som fås när kulturer presenteras sida vid
sida eller möts över gränser?

För regeringen handlar begreppet mångfald, i dagens kontext, om att flertalet
olika uttryck får och kan komma fler till del. Det är också vad som kommer
till uttryck i regeringens politik mer kultur för fler.

Det handlar om att öka tillgången till kultur, till många olika kulturella
uttryck, vilket regeringen gör genom att t ex öppna upp de statliga museerna,
så som det vi befinner oss i just nu. Men också om att bredda tillgången till
kulturskolor och att främja biblioteken som mötesplatser.

Med det handlar just precis som jag sa, även om mångfald i utbudet. Att flera
olika röster får möjlighet höras utan rädsla för hot och hat, utan att tystas av
intolerans, oavsett om den kommer från individer, grupper eller från det
offentliga.

Och det är just precis därför som jag nu tar krafttag för att värna det
demokratiska samtalet. Som en självklar konsekvens av min uppgift att
försvara den konstnärliga friheten.

Även om inte alla länder nödvändigtvis ser på dessa frågor på samma sätt
som vi, är det globala stödet för att främja mångfalden av kulturyttringar
stort. Mångfaldskonventionen är i dag ratificerad av 142 länder och det är
bra, riktigt bra.

Och många av dessa länder har en förståelse för att yttrandefrihet, som
självklart inkluderar den konstnärliga friheten, är en fundamental
förutsättning för en äkta mångfald.



Utan konstnärlig frihet – ingen äkta mångfald och utan äkta mångfald –
ingen hållbar utveckling för världssamfundet.

Och just därför är det så viktigt att vi engagerar oss internationellt för att
påskynda utvecklingen i rätt riktning.

Jag är stolt över att Sverige, via Sida har finansierat den här rapporten som ni
har fått sammanfattningen av. Rapporten Re:Shaping Cultural Policies
utvecklar arbetet med att genomföra och sprida information om
Mångfaldskonventionen.

Rapporten är ett första försök att på en global nivå utvärdera konventionens
betydelse, identifiera trender och visa på goda exempel på kulturpolitikens
område.

Jag hoppas att denna rapport i förlängningen ska kunna bidra till en bättre
förståelse för kulturens och kulturpolitikens roll i samhället.

Rapporten innehåller en mängd komplexa beskrivningar av sammanhang och
analyser men kärnan består ändå i att den föreslår att man delar upp
konventionsarbetet i fyra övergripande mål som ett sätt att förstå,
kommunicera och genomföra konventionen.

Låt mig ta några minuter att gå igenom dessa för det är centralt i
sammanhanget.

• Stödja hållbara system för kulturpolitik – det vill säga verka för att fler
länder utvecklar en kulturpolitik som främjar kulturell mångfald

• Uppnå ett balanserat utbyte av kulturella varor och tjänster och öka
konstnärers och professionella kulturskapares mobilitet över gränserna – det
vill säga främja internationellt och interkulturellt utbyte

• Integrera kultur i utvecklingspolitiska program och initiativ – det vill säga
få till större fokus på kulturens roll i internationellt bistånd

• Främja mänskliga rättigheter och grundläggande fri- och rättigheter.

Genom att formulera och konkretisera dessa fyra mål tar vi faktiskt ett steg
framåt mot ett större internationellt utbyte och fler plattformar för kulturell
mångfald.

Mångfaldskonventionen i sig styr inte hur Sverige väljer att utforma sin



politik utan den styr att vi för en kulturpolitik som främjar mångfald.

Det är varje parts egen uppgift att göra detta även om det finns mekanismer
inom konventionen som verkar för att stödja de länder som inte riktigt har
fattat grejen ännu...

Kultur, sätt att vara, göra, interagera, formas i ett utbyte av intryck och
idéer. Kultur är ingen konstant. Dessutom ska den vara fri och oberoende.
Det är därför kulturpolitiken fokuserar på kulturens villkor, inte dess
innehåll.

Kulturen ska inte i sina strukturer exkludera någon. Utbyte och samarbete
mellan kulturer, mellan och inom länder, är grundvalen för en hållbar
utveckling.

Öppenhet för internationella impulser går hand i hand med öppenhet för
mångfalden även inom landets gränser. En strävan efter en mångfald av
kulturyttringar är något som vi sätter långt fram, om inte allra längst fram.

För att återknyta till det nordiska ministermötet i Helsingfors vill jag berätta
att vi där inte bara pratade i största allmänhet. Vi ställde oss också
gemensamt bakom en deklaration om främjande av kulturell mångfald och
konstnärlig frihet i en digital tid. Vi uttryckte oro för hur våra öppna och
inkluderande samhällen hotas av intolerans.

Men vi var också tydliga med att vi ska kämpa mot en sådan intolerans och
verka för att kulturen fortsatt kan vara en arena för mångfald och debatt.

Precis som Unescos generaldirektör uttryckte hoppas jag att vi även från en
nordisk plattform kan trycka på i det internationella arbetet. Tyvärr är det
många länder som, så att säga, har behov av stöd... men med ett land i taget
så...

Avslutningsvis, tack organisatörerna för denna konferens. Kulturrådet,
Riksteatern, Unescorådet och Historiska museet!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
hearing om antiziganism (på
engelska)
Publicerad 19 maj 2016 Uppdaterad 19 maj 2016

Stockholm, 18 maj 2016. Det talade ordet gäller.
Hearingen arrangerades av Europarådets
parlamentariska församlings utskott för jämlikhet och
icke-diskriminering.
Ladies and gentlemen, Members of parliament,

It is an honour for me to be here today and to introduce the subject for
discussion during the hearing this morning.

Let me start with the words of Rosa Taikon, the famous silversmith, Roma
activist and sister of the Swedish human rights icon, Katarina Taikon. She
describes the ban on Roma entering Sweden from 1914 to 1954 like this:

"We were considered a despicable and inferior race. Roma who survived
persecution by the Nazis weren't permitted to enter the country following the
end of the Second World War. Roma received no help or support as
survivors. The entry ban also tells us something about how undesirable we
Roma who were already within Sweden's borders were. It is outrageous that
nothing much has actually changed in terms of the antiziganistic and
negative notions about Roma since the time when we were banned from
entering the country. How is it possible that Roma are, even today, so
undesirable?"

This quote can be read in the White Paper on Abuses and Rights Violations
Against Roma in the 20th Century called the "The Dark Unknown History".
This and other policies against Roma during the last century, described in the
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White Paper, are indeed a dark part of my country's history.

The White Paper, published by the Government two year ago, is intended to
give recognition to victims and their relatives, help raise awareness of anti-
Gypsyism and increase understanding of the situation of the Roma minority.

Fortunately, The White Paper has been very well received. Roma people,
authorities and majority population have shown great interest in it. This is
very encouraging – broad support means that we are well placed to increase
knowledge about our history, of which anti-Gypsyism is a part.

Therefore, the White Paper plays an important role in Sweden's efforts to
fully include Roma in society and to fight the racism and discrimination
faced by Roma today. A greater understanding of our history will enable an
effective development of long-term initiatives for Roma inclusion.

And let me be clear about one thing: anti-Gypsyism is a form of racism and
therefore incompatible with the values that a democratic Europe stands for.
Sweden is concerned that the precarious situation of Roma has worsened
within Europe. And that anti-Gypsyism is not something that Sweden is free
from. Not at all.

It is important that political leaders in Europe recognize and condemn acts of
discrimination and hatred against Roma with the same clarity as other types
of racism are condemned.

The Swedish Government has an integrated approach in its work against
anti-Gypsyism and for Roma inclusion. Measures are carried out in several
areas, such as employment, education, health and housing.

The fundamental starting point for the implementation is a strong human
rights perspective.

In line with this we are implementing a targeted long term strategy for Roma
inclusion since 2012 with an ambitious and proactive goal: a Roma who
turns 20 years of age in 2032 will have the same opportunities in life as a
non-Roma.

Some progress can be seen after the first four years of work. For instance,
Roma mediators have been trained and employed within the areas of
education, work, social services and health. They have contributed to Roma
pupils attending school to a greater extent, to Roma enrolling at local public
employment offices and getting jobs and to bridging the trust gap between



Roma and the public sector.

In this context, it is important to stress the significance of participation and
influence of Roma civil society at all levels. Their experience, knowledge
and skills are crucial if we want to succeed in this endeavour.

But we are very aware of the challenges that remain. Therefore, during this
spring we are upgrading the strategy with new funding and measures to
expand the activities to new areas of work.

At the same time we are awaiting the final report of the Commission against
anti-Gypsyism that very soon will be presented to the Government.

The Commission, chaired by Mr Thomas Hammarberg and comprised by a
majority of Roma representatives, has spent two years fighting anti-
Gypsyism in society through various efforts. The Commission has
contributed to highlight the widespread prejudices against Roma and the
increased discrimination experienced by the group.

One of the Commission's achievements is the publication of education
material based on the White Paper, which they have disseminated widely to
all schools in Sweden and other relevant places of work.

Furthermore, the Government is currently preparing a national plan against
racism and hate crime. We believe that it is important to make visible the
different forms of racism, their nature and particularities, so our fight against
racism and hate crime can be more effective.

For that reason, the plan includes measures against afrophobia, anti-
Semitism, anti-Gypsyism, islamophobia, racism against Sami people,
homophobia and transphobia.

The element of recognition and participation is important in this process.
During the past autumn I had several dialogue meetings with representatives
of groups that are victims of different sorts of racism. Their experiences and
proposals have been a very important contribution to the preparation of the
plan.

Around forty years ago Katarina Taikon told leading politicians in Sweden
the following words:

"You KNOW! And nobody will tell me that you do not know these people
are persecuted because of their heritage. It is your duty to understand it! "



We're all in this room in powerful positions in our respective countries. My
message to us today is to listen to the words of Katarina Taikon, do our duty
and keep working for full respect for the Roma people's human rights.

I would like to end wishing you fruitful discussion today. My hope is that this
hearing will increase the knowledge about the situation of Roma today, the
anti-Gypsyism that still exists in Europe, to speed up action on Roma rights
and inspire change.

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
MTM:s konferens "Take Part" (på
engelska)
Publicerad 19 maj 2016 Uppdaterad 19 maj 2016

Stockholm, 17 maj 2016. Det talade ordet gäller.
Your majesty, dear friends, I too would like to welcome you to Stockholm
and Take Part! I am thrilled to be here and to have the opportunity to
address you all before you start this conference.

The Swedish Agency for Accessible Media, MTM todays host, receives its
mandate from the Swedish Parliament as well as the Government and the
Ministry of Culture.

That mandate is to ensure that people with reading impairments can access
literature, daily newspapers, and community information, regardless of
reading ability, regardless of literacy and regardless of disabilities.

Easy access to information is also the goal of the international DAISY
Consortium that is co-hosting todays conference, well expressed in their
motto "Creating the best way to read and publish".

Sweden has a long tradition of international cooperation regarding accessible
solutions and technological developments. The DAISY system is as you all
know a Swedish invention that became an international standard.

The title of the conference Take Part – Human Perspectives on Inclusive
Publishing - reflects the focus of the conference: accessibility in a broad
perspective, where democracy and accessibility are considered as
prerequisites for full participation in society.

The link between technological development and functionality is vital to
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ensure that everyone has access to information based on the person's needs
and functional abilities. The right to everyone to information and
participation is essential in an inclusive society

As you know, every two years the DAISY Consortium, in collaboration with
the hosting country, organises a technical meeting in order to present new
findings, analyse future needs of development, share experiences and deepen
contacts with commercial actors in the field.

This year, 2016, the DAISY Consortium celebrates its 20th anniversary and
you do it in the way you like the best, by organising a meeting where global
skills assemble to share information and experience, to enhance a democratic
society where information is accessible and where everybody can take part.

The goal for me as minister for culture and democracy is to safeguard the
democratic right to information, in a way that complies with the needs of the
person. This is a matter of democracy, a matter of human rights and also of
course a matter of access to culture. All of which are central to me, and to
the government.

The government is constantly working with accessibility. In the negotiations
of EU-directives concerning web accessibility and the new general directive
on accessibility that is currently being circulated. The new Swedish
discrimination act now states that lack of accessibility is a form of
discrimination.

We live in a time when all countries have to return to our core values of
humanism, democracy and inclusion. In this work, equal access to literature
and culture is fundamental. In a time where information is vital to be able to
be an active partaker in society, access to information is fundamental. It
cannot be underlined enough.

I once again welcome you here and I hope that you will have a productive
and inspiring meeting!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Kulturskolerådets konferens
Publicerad 17 maj 2016 Uppdaterad 17 maj 2016

Stockholm, 11 maj 2016 Det talade ordet gäller.
Jag tror att vi har en sak gemensamt i det här rummet. Det är längtan efter att
få göra något konkret i en svår och komplicerad situation. När ansikte efter
ansikte flimrar förbi. Ansikten som tillhör människor som på olika sätt är
fruktansvärt utsatta. Vissa har kommit till Sverige, fått tak över huvudet och
skydd och i bästa fall kan de känna sig trygga. Andra befinner sig fortfarande
på flykt och lever i ovisshet och är rädda. Det kan vara lätt att fångas i en
känsla av frustration och maktlöshet inför den flyktingkatastrof som är en del
av vår samtid, en del av våra liv.

Som statsråd och minister har jag fler möjligheter att påverka och större
ansvar än många andra. Trots det kan även jag ibland överväldigas av de
tragedier vi ser bland enskilda människor och de utmaningar vi möter för
hela samhället. Vad kan just jag göra? Men sanningen är som klyschan säger,
(och det är väl det man lär sig här i livet, att klyschor ofta är sanna) att ingen
kan göra allt men alla kan göra något.

Men NI gör något konkret av er frustration, ni kanaliserar den till något gott
som också gör gott. Och det som ni startar här idag på denna konferens är
verkligen något mycket stort. Som kultur- och demokratiminister i Sveriges
regering så gör det mig så innerligt glad att höra om den här satsningen. Våra
nyanlända och ensamkommande flyktingbarn får ta del av något av de allra
finaste vi har; den kommunala musik- och kulturskolan!

Jag är oerhört tacksam och glad över att Kulturskolerådet och Arvsfonden
gör detta och jag vill tacka alla kommuner och kulturskolor som går in i detta
projekt. Det ska bli väldigt roligt och spännande att följa ert arbete framöver.
Det ni gör kommer att kunna tjäna som goda och lärande exempel för annan
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verksamhet för flyktingar och nyanlända runt om i landet. Är det något vi vet
så är det att vi kommer att behöva hjälpas åt i detta arbete många år
framöver, vi kommer att behöva samla och dela med oss av erfarenheter,
både goda och dåliga sådana. Ni är en viktig del i detta arbete.

Kultursverige har visat ett stort engagemang för människor på flykt. Det är
imponerande. Man har visat sig vara snabbfotade och generösa. Det gör mig
som kulturminister stolt.

Att så många människor på kort tid har sökt asyl i Sverige, över 160 000
förra året, är förstås en utmaning för vårt samhälle på många olika sätt.
Regeringen har i vårändringsbudgeten föreslagit en satsning på 10,5 miljoner
kronor till biblioteken för att stödja biblioteken i att vara en arena för
kunskap, samtal och möten. Resurserna kommer även att gå till inköp av
litteratur på andra språk än svenska samt lättillgänglig samhällsinformation.

Många av de människor som under den senaste tiden kommit till Sverige bor
i något av landets socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Därför har vi
arbetat fram och investerat i två stora satsningar som riktar sig mot dessa
områden. Dels handlar det om lokala resurscenter för demokratisk
delaktighet (s.k. rum för demokrati) syftar till att stärka egenmakten hos
individer som står lång från deltagande och delaktighet i demokratin.
Människor ska kunna göra sina röster hörda och kunna delta i demokratin
och det demokratiska samtalet på egna villkor och i de frågor som berör
dem. Vidare handlar det om satsningen "Äga rum" som är en satsning på
konst och kultur i utsatta bostadsområden. Satsningen ska främja delaktighet
och ta tillvara invånarnas eget engagemang och deras egen skaparkraft.

Det civila samhällets roll är och har varit central när det gäller mottagandet
av flyktingar och ett engagerat arbete för deras etablering. Deras arbete är
mycket omfattade och imponerande. Det handlar om allt från språkträning,
rådgivning, och sociala aktiviteter för både barn och vuxna till psykosocialt
stöd för personer med svåra upplevelser i bagaget.

I oktober 2015 beviljades Svenska Röda korset 10 miljoner kronor för att
bedriva, organisera och samordna hjälpverksamhet runt om i landet för
människor på flykt. I slutet av december fattade regeringen beslut om
fördelningen av 200 miljoner kronor till civila samhällets organisationer.
Medlen är viktiga för att möjliggöra för organisationerna att göra insatser
samt öka sin kapacitet i pågående arbete med asylsökande och etablering av
nyanlända.



Regeringen har också, styrt om och styrt upp relationen och kontakten med
det civila samhällets organisationer sedan i höstas. Mötena syftar både till att
sprida information om regeringens fortsatta insatser och att få del av
organisationernas synpunkter och behov.

Ni alla som sitter här vet ju att en utredning just nu vänder och vrider på den
kommunala musik- och kulturskolans utmaningar och möjligheter och den
har i uppdrag att lämna förslag till hur staten kan stötta verksamheten på ett
så bra sätt som möjligt. När utredningen är klar i höst kommer den att
remitteras och därefter tas om hand på departementet. I det arbetet så blir
era tankar och erfarenheter viktiga, så jag hoppas att vi kan ha en fortsatt
dialog!

Avslutningsvis. Ni har nog alla sett inslagen i SVT:s nyhetssändningar om
Ahmad 14 år gammal som flytt Syrien utan sina föräldrar och bor med sin
morbror i Växjö. Man ser hur Ahmad, precis som alldeles för många barn
som flytt, nästan slits sönder av hemlängtan, han känner sig främmande och
ensam. Och han är ändå omgiven av människor som bryr sig som honom,
som tycker om honom. För honom är timmarna han får vara i kommunens
musikstudio livlinan. Det är där han kan vara sig själv och uttrycka det han
vill som han vill. Tänk att ni som sitter här kan bidra till det! Dessa barn och
unga, som gått igenom mer än vad någon människa ska behöva utstå, kanske
blir just det ni erbjuder dem något som gör att de orkar till nästa dag, som gör
att trycket över bröstet lättar en stund och ensamheten inte lika bedövande.
Att de får möjligheter att utföra kultur och känna vad det faktiskt är att vara
människa.

Det är stort!

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
tillkännagivandet av ALMA-
pristagaren 2016 (på engelska)
Publicerad 05 april 2016 Uppdaterad 05 april 2016

Stockholm, 5 april 2016. Det talade ordet gäller.
Ladies and gentlemen, here in Stockholm and in Bologna,

With her many books, Astrid Lindgren has given us unforgettable characters
and unique stories. They are friends to return to throughout life. In much of
her work, the feeling of home is very strong.

Either a home created by adults; like in the stories about Emil in Lönneberga
and the children in Bullerbyn, or as in the books about Pippi Longstocking, a
home created by a child and her imagination.

In Nils Karlsson Pyssling, the items that we connect to home are incredibly
big; a bath can be taken in a tea cup and a meatball lasts a whole day. Still,
Astrid reminds us of what makes a home; somewhere familiar, where we can
rest and feel safe.

Research shows that the simple practice of sitting on someone's lap and
being read to enhances a child's experience of literature. To feel surrounded
by warmth and love makes it easier for the little ones to be brave enough to
take on a new adventure. I believe it is the same thing with a home. A home
is a place where we can relax and feel secure. It is also a place to leave and
come back to.

Of course, today my thoughts go to all the children fleeing from war, coming
to new countries, many of them are coming to Sweden. Finally they might
feel safe. But are they at home? No, that is something different.
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The Swedish author Viveka Sjögren explains this in an exquisite and
beautiful way in her book "Om du skulle fråga Micha" (If you would ask
Micha). With colourful pictures and few words she gives the reader a
nuanced story of fleeing and finding a new home, and she does it from a
child's perspective. How a piece of torn wallpaper, still bearing the smell of
the old home, becomes the most precious belonging to someone who has no
other choice than to create a new home, this time starting from nothing.

We must not forget this. We, who everyday can go to a place that we call
home, surrounded by things that bear our memories. We owe it to the
refugees coming to Sweden, to help them feel at home with us, to get to
know the country they live in.

Literature is an effective way to get to know the world. I very much
appreciate the initiative taken by Swedish authors, publishers and libraries to
introduce Swedish literature to children that have arrived in our country.

And today we celebrate a great day for children's literature; when the laurate
of the world's greatest prize of literature for children will be presented. Last
year, the ALMA- prize was awarded to the South African organization
PRAESA which introduced me and millions of other to their outstanding
work. I actually visited them this January and took part of the work carried
out in a reading club for children in a township outside Cape Town. Now I
am excited to experience this year's laurate.

I am very proud to leave the floor to the president of the ALMA-jury Boel
Westin. Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Paideia
Publicerad 23 mars 2016 Uppdaterad 23 mars 2016

Stockholm, 22 mars 2016. Det talade ordet gäller.
Your Excellences, Bruno Schulz fellows, Ladies and Gentlemen,

Today's attack on the capital city of Europe is an attack against European
freedom. In the heart of the political melting pot terrorism tragically killed
people but terrorism can never be allowed to win over democratic ideas,
democratic values. Terrorism can never be allowed to kill the lifelong believe
in the fight for democracy that the Swedish government, I and many with us
work for every day.

Today we are gathered here to share and celebrate this ceremony and I
honor the lost life's of today's tragically attack in Bruxelles by continuing
doing this.

By acknowledging your contribution to the preservation, development and
sharing of our common cultural heritage.

Not even a century ago, Jewish people and culture were seen much
differently in Sweden. In 1922, Sweden was the first country in the world to
establish an institute for racial biology, for the preservation of the so called
Swedish race. Jewish refugees were stopped at the Swedish border and sent
back to Nazi Germany, during the 1930:s and even when the second World
War had started.

The foundation of Paideia in the year 2000 was a clear statement: Sweden is
to be a country that helps rebuilding what the Nazis tried to rob from Europe
and its Jewish people: their history, their literature, their science and their
cultural heritage.
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Sweden is also a country that learns its lesson, stopping racism and
intolerance from spreading any further in our society of today. In 2003, we
founded The Living History Forum, to fight for tolerance, democracy and
human rights, using the Holocaust and other crimes against humanity as its
starting point.

The task includes education against antisemitism, afrophobia, anti-Gypsyism,
islamophobia, homophobia and transphobia.

Several other bodies are involved in our struggle against discrimination and
prejudice. For example, the National Agency for Education is carrying
through measures to raise the level of awareness in school of xenophobia
and intolerance, spreading methods and training school staff.

Despite the efforts of the Government and many others, we see difficult
times, at present and in the future. Anti-democratic and racist views are
spreading again and influencing our public space, political debate and
everyday life encounters. Once again, people experience risks connected to
showing religious, often Jewish, affiliation, belief and traditions.

Acknowledging these risks, I still wish to take this opportunity to urge for
openness. I strongly believe we can reach much further by being open.
Maybe only by being open can we reach far enough.

This past year, Sweden has experienced the greatest steam of refugees since
the Second World War.

Sweden would not have managed to meet their needs, had it not been for
civil society organisations, not the least faith communities. The situation was
particularly heavy in Malmö, where most refugees arrived. The local Jewish
community expressed concerns, experiencing threats.

In such situations, I believe we have a choice. Should we protect what we
fear is threatened by closing a circle around it and keeping it safe? Or should
we defend it by showing it, sharing it and using it for an exchange of views
with others?

The Jewish community of Malmö reached out a hand. One of the most active
members of the community joined the Muslim organisers and worked
tirelessly at the central station to help those arriving. What an achievement
for people in need, and what an achievement for understanding and
cooperation!



Every year, the commemoration of the Holocaust Remembrance Day
absorbs and moves me. One of the messages from this year's
commemoration comes to my mind: In his speech in the Great Synagogue of
Stockholm, the Chairman of the Council of Swedish Jewish Communities,
Aron Verständig, said he wanted to open the beautiful synagogue to
everyone. Not only to the ones that love it, but also to the ones that hate it.

Dear Bruno Schulz fellows, you have now completed your studies at Paideia,
and your mission continues throughout Europe. Your mission to revive a
European Jewish voice and to contribute to a culturally rich and pluralistic
Europe.

Take this opportunity also to reach out. Your achievements may enrich
people regardless of faith or ethnic origin. We all need each other, now more
than ever, to form a new open minded Europe.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
Eldfesten
Publicerad 16 mars 2016 Uppdaterad 16 mars 2016

Stockholm, 15 mars 2016. Det talade ordet gäller.
Kära vänner! Chahar shanbeh soori mobarak!

Elden. Den starkaste av alla symboler för kraft och ljus. För hopp om liv och
en bättre framtid.

Jag vet att många av oss som firar idag och som hoppar över eldarna önskar
oss god hälsa och ett bra år.

Men jag vet att vi också är många som har våra tankar någon helt annanstans
långt härifrån.

Vi tänker på alla de människor, alla barn, unga, äldre, som just nu lever
under fruktansvärda förhållande, på flykt från krig och terror med målet att
få komma till ett land, en plats där det är tryggt och där de kan bygga en
framtid.

Jag hoppas att det nya året bär med sig, vilja och förmåga till Europa. viljan
att öppna sina länder och välkomna och ta hand om de människor som just
nu flyr för sina liv. Förmågan att i solidaritet och beslutsamhet fördela
ansvaret mellan Europas alla olika stater.

Och jag hoppas att vi, om ett år, är många fler som har Eldfest och kan önska
varandra god hälsa och gott liv.

Tack alla för att ni är här, tack Riksteatern för att ni gjort festen möjlig

Det finns hopp. Det finns eld. Nu kommer våren. Gott nytt år!
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Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
Women in the Creative Industries
Day
Publicerad 14 mars 2016 Uppdaterad 14 mars 2016

London, 9 mars 2016. Det talade ordet gäller.
Distinguished members of the panel, ladies and gentlemen,

It is a great honour for me to participate in this third edition of the Women in
the Creative Industries Day, as part of this year's Women of the World
Festival.

I am proudly standing in front of you today, as a Minister of a feminist
government. In fact, you should all be proud, because the achievements of
the brave collective struggle throughout history, which you in this room are
all a part of, have paved the way for me to gain such an office. For that I am
thankful, and inspired, although not at all satisfied.

As was mentioned in my introduction, I am Minister both for Culture and for
Democracy. I have often been asked what the connection is between these
two policy areas. This question has not one but many answers. Let me give
you one that shines a light on the importance of our discussion here today.

The ideas, products, services and values generated in the culture and
creative sectors are part of the solution to challenges facing society today.
With that being said, it is important to admit, that this sector has almost the
same inequality issues as the society it is part of. For example, not even a
third of the managers in cultural and creative industries are women.
Compared with the average of all business sectors, it is better, but far from
satisfying.

The Swedish Government strongly believes in the importance that people
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throughout the country and in all parts of society are offered opportunities to
take part in arts and culture and to discover their own creativity. For it is a
fundamental principle that arts and culture have a value in themselves, for
every individual that makes contact with it. This is the core of what it means
being Minister both for Culture and for Democracy.

To achieve gender equality in the cultural sector, the Swedish Government
sees the importance of taking concrete measures to tackle current
imbalances. Five government agencies in Sweden, representing different
fields of art, carry a special assignment to work with methods to foster
equality today. But we also need to mainstream gender issues in all sectors.
So that when the children of today grow up to be professionals in the
creative sector, they will have chosen the paths they want to tread, and not
those paths others have put them on.

To get everybody on the same starting-point, we need knowledge of specific
obstacles that a specific group encounter. Therefore I am looking forward to
listen to you all today. I am so happy that a renowned cultural institution
such as Southbank Centre is so committed to opening up new paths for
everyone, regardless of sex and gender.

I am also happy that Southbank Centre will be the stage for a big Nordic
cultural event all through 2017, where cultural actors from the Nordic
countries will get the chance to dissect issues such as gender equality.

And lastly, I am extremely glad to be here today and to let myself be inspired
of the great minds you have gathered.

Thank you all!



Tal från Kulturdepartementet

Invigningstal av Alice Bah Kuhnke
på Tempo Dokumentärfestival
Publicerad 14 mars 2016 Uppdaterad 14 mars 2016

Stockholm, 7 mars 2014. Det talade ordet gäller.
Kära vänner,

Att se bortom det uppenbara och lyckas fånga kärnan i verkligheten trots allt
som distraherar. Och att sen förmedla det på ett sätt som fångar publiken.
Det är en konst. Och denna konst konkretiseras och kanaliseras till oss
genom dokumentärfilmen.

Vi har en veckas frosseri i dokumentärfilm framför oss. En dröm för alla
nyfikna, för alla. Vi som älskar att överraskas av vår egen reaktion på att få
upptäcka ytterligare aspekter av verkligheten.

Somliga upplevelser berör i stunden, andra glömmer man aldrig.

Kanske är det just att det är dokumentärt som gör att vissa bilder och vissa
ord sätter sig så djupt. Det som skildras och det som sägs har en botten i en
verklig erfarenhet och en egen sanning, någons sanning, som jag får ta och
bli en del av.

Kvällens öppningsfilm Kiki av Sara Jordenö är en sådan film. Temat är ett av
vår tids viktigaste.

Att få vara den man är och leva som man vill. Och att faktiskt våga göra det.
Det kräver mod.

Många med mig vill att Sverige ska bära ledartröjan när det gäller att
försvara de mänskliga fri- och rättigheterna.

Och många med mig är väl medvetna om att just det är en kamp varje dag. I
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fikarum, på tunnelbanan, på olika forum på nätet och runt regeringsbordet
varje torsdag.

Mänskliga rättigheter, överallt, hela tiden, alltid, för alla är det något som
präntats in i mig under det dryga ett och halvt året som jag varit minister, och
som gjort min eld starkare är det faktum, att vi måste bli många många fler
för att kunna göra skillnad. Vi behöver vara fler som vill och som gör.

Och för att kunna bli fler, för att kunna nå fler så behövs dokumentärfilmare,
som Sara Jordenö, dokumentärer som Kiki och människor som vi strax ska få
möta.

Mina vänner, det är en stor ära för mig att förklara Tempo
Dokumentärfestival invigd!

Tack!



Tal från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Anförande av Alice Bah Kuhnke
på MR-rådets 31:a session (på
engelska)
Publicerad 03 mars 2016 Uppdaterad 03 mars 2016

Genève, 1 mars 2016. Det talade ordet gäller.
Mr. Vice President, Excellences, Ladies and Gentlemen,

It is an honour for me to address the Human Rights Council today. Ten years
since its establishment, this Council still serves as the main UN human rights
forum. This is an important opportunity to take stock of our achievements
and look ahead to future challenges.

It is a great achievement that many people have seen their countries go
through democratic transitions. Democracy beyond free and fair elections
has taken important steps globally: if you are a woman active in politics,
your chance of being elected to parliament have doubled compared to
twenty years ago.

However, this development cannot be taken for granted. The Swedish
Government is especially concerned by three tendencies that I will address
today:

- firstly, shrinking democratic space for journalists and civil society,

- secondly, gender inequalities, as well as continued opposition to sexual and
reproductive health and rights,

- and finally, the human rights of persons in increased risk of vulnerability,
such as persons belonging to minorities, LGBTI persons and migrants.

Mr. Vice President,
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My Government is deeply concerned about the troubling situation regarding
freedom of expression, and in particular freedom of the media.

Free and independent media is a foundation of democracy and rule of law.
As such, the safety of journalists concerns all of us. Across the world, human
rights defenders, journalists, bloggers, lawyers, publishers and union leaders
work courageously and tirelessly to promote the rule of law and human
rights.

We witness a continuing high number of reprisals, murders and other acts of
violence committed against these human rights defenders, sometimes by
States.

In addition, civic space is shrinking in many countries. Legal restrictions
against the civil society have been imposed in more than 50 countries during
the last years. A growing number of democratic activists are sentenced to
years in prison on false allegations.

This year, the first Swedish Freedom of the Press Act celebrates 250 years. It
still functions as a cornerstone of our legal system and a guardian of freedom
of expression in Sweden.

We should all protect the voices of journalists and human rights defenders
who demand their legitimate, universal rights every day.

I urge us all to expand the freedom of expression, freedom of the media and
freedom for the civil society, in all states in this Human Rights Council.

Mr. Vice President,

Domestic violence against women remains a global plague. It is the most
common form of violence against women and girls, affecting more than a
third of all women. This means that over a billion women globally are victims
of violence.

No country in the world, not even my own, is exempted. In Sweden, around
20 women die every year as a result of domestic violence. This is completely
unacceptable.

I represent a feminist Government, for us the empowerment of women is a
key priority. There is still a lot of work to be done. Our efforts emphasize the
enjoyment of human rights of women, increased access to resources and
more representation for women.



I want to highlight the importance of sexual and reproductive health and
rights. It is a cornerstone in the full realization of human rights and in our
strife to ensure a better life for women and girls.

For instance, complications during pregnancy and childbirth are the second
largest cause of death for 15-19 year old girls globally.

This must change. Sweden will continue to be a driving force for women and
girls' sexual and reproductive health and rights. I urge you to join us in this
work.

Mr. Vice President,

Racism, persecution of LGBTI-persons, discrimination of indigenous peoples
and migrants require urgent action.

These acts are infecting our communities. It denies our equal value as
humans and our human rights. It is an obstacle to development. It causes
suffering for the individual.

I urge us all to combat this persecution wherever it is manifested. We cannot
accept these acts.

My Government is committed to strengthen the protection of human rights –
in Sweden and beyond. Allow me to mention a few initiatives:

- First, later this spring, the Government will present communications to the
Swedish parliament covering Swedish priorities and policy on human rights,
democracy and the rule of law – both nationally and in our foreign policy
efforts. One important component is the proposal to Parliament to establish
an independent national human rights institution in conformity with the Paris
Principles.

- Secondly, we are now developing our third national action plan on
implementing the UN Security Council Resolution 1325 on women, peace
and security. It is built on broad consultations with actors in Sweden and
conflict/post-conflict countries and will focus on women's inclusion and
meaningful participation in peace processes. If elected as a non-permanent
member of the UN Security Council in June, Sweden would be a strong
advocate for the women, peace and security agenda.

- Thirdly, business and respect for human rights should be part of an active
corporate social responsibility policy. That's why Sweden last year proudly



became the sixth country in the world to adopt a National Action Plan on
Business and Human Rights.

In conclusion, let me end by saying that much has indeed happened during
the 70 years since the UN was founded.

However, one important aspect remains. We as Governments still have the
responsibility to ensure the full enjoyment of human rights for all, upon
which we all have agreed. This is the obligation of every Government.

Let's address these urgent matters together.

I thank you, Mr. Vice President.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
offentlig utfrågning om
förutsättningar för svensk film
Publicerad 25 februari 2016 Uppdaterad 25 februari 2016

Riksdagen, 25 februari 2016. Det talade ordet gäller.
Tack för att jag får komma hit.

När jag blev kulturminister insåg jag snabbt att makten över filmen var
koncentrerad till ett fåtal – parterna runt filmavtalsbordet. Jag insåg också att
detta ledde till att filmpolitiken "rundade" inte bara en stor del av branschen
utan också riksdagen. Stora delar av filmpolitiken bestämdes av ett fåtal
personer och i hög detaljeringsgrad vid just förhandlingsbordet. Så kan vi inte
ha det. Filmen – en av de viktigaste konstformerna vi har och som är så
viktig i en fungerande demokrati.

Min utgångspunkt för denna omställning har hela tiden varit att det skulle bli
mer inflytande för fler och inte mindre pengar till svensk film.

Vi är nu mitt i denna historiska händelse, omställningen av filmpolitiken. Det
ger nya möjligheter men skapar också oro. Förändringar skapar oro. Stora
förändringar skapar större oro. Så har det alltid varit och så kommer det
alltid att vara. Det gäller allt i vårt samhälle. Det gäller alla politikområden.
Det gäller kulturens alla olika områden, det gäller filmen.

Under det senaste året har det i bland verkat som om ingen längre minns alla
klagomål på filmavtalet. Alla konflikter i avtalsförhandlingarna är som
bortglömda. Att den minsta gemensamma nämnaren mellan parterna ledde
till lösningar som ingen ville stå upp för i efterhand. Att vi fått ändra avtalet
– jag tror det är 5 gånger sedan 2013 bl.a. på grund av att avtalet är så
detaljreglerat.
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Någon gång måste man våga ta ett steg mot något nytt. Jag skulle inte tagit
det här stora steget om jag inte trodde att förändringarna blir bra för svensk
film.

En av fördelarna med omställningen är att den tvingar alla branschens
aktörer att tänkt om och tänka nytt. Omställningen öppnar för nya
samarbeten, på olika nivåer. Några av de personer som talat i dag tillhör
grupper som inte fått sitta med vid avtalsförhandlingarna, nu får de en
möjlighet att påverka. Diskussionen om hur filmstöden ska se ut ska inte
längre föras av några parter i ett slutet rum utan föras med fler aktörer och
av de personer som är närmast verksamheten. Nu när filmavtalet upphör
kommer hela Filminstitutets verksamhet att styras mer enhetligt, av samma
mål och återrapporteringsrutiner. Det skapar förutsättningar för en mer
effektiv och transparent verksamhet. De nya branschråd som införs innebär
att en bredare krets av branschaktörer kommer att få inflytande över
utformningen av bl.a. stödsystem genom en mer formaliserad
samrådsprocess mellan Filminstitutet och branschen. Omställningen innebär
alltså mer inflytande åt fler. Den politiska nivån blir också viktigare. En
viktig målbild för oss i arbetet har varit att svensk films framtid behöver och
ska debatteras. Filmavtalet har de senaste åren bidragit till att begränsa
debatten – framför allt den politiska debatten – om svensk film.

Jag hoppas att den politiska debatten om filmpolitiken kommer att fortsätta
vara så levande som den har varit under det senaste året. Från
Kulturdepartementets sida avser vi att fortsätta möta centrala företrädare för
branschen i regelbundna möten, både avtalets parter och andra viktiga
aktörer.

Jag ser också framför mig ett ökat samarbete mellan de offentliga aktörerna.
Den regionala filmpolitiken är väl utvecklad i Sverige och det finns goda skäl
för staten och regionerna att forma ett närmare och mer utvecklat samarbete.
Som offentliga aktörer på nationell och regional nivå har vi flera
beröringspunkter i våra verksamheter – och flera gemensamma utmaningar.

Regeringens mål är att skapa en ny filmpolitik som på bästa sätt bidrar till att
svensk film kan fortsätta utvecklas. Filmen som konstform är en väsentlig del
av yttrandefriheten och därmed en av förutsättningarna för en fungerande
demokrati. Filmen kan med sin mångfald av berättelser bidra till att utveckla
vårt samhälle. Filmen kan verka som en gemensam arena och motverka
polariseringen.

För att det ska vara möjligt måste svensk film hålla en hög kvalitet och den



måste vara relevant för människor, för publiken. Svensk film måste och ska
förena det smala och det breda. Svensk film måste innehålla både det
experimentella och det underhållande, ibland i kombination, det som lockar
en stor publik och det som lockar färre. Filmpolitiken bör motverka
polariseringen mellan det som ofta betraktas som smalare kvalitetsfilm och
bredare, mer kommersiellt gångbar film. Jag välkomnar därför den senaste
tidens debatt om hur filmstöden bäst kan utvecklas för att uppnå just detta.

Grunden för den nya filmpolitiken kommer att presenteras i en filmpolitisk
proposition om några veckor. Politikens inriktning kommer att fastställas
som mål, något som många remissinstanser har efterfrågat. Exakt hur målen
kommer att formuleras avser vi att presentera i propositionen men jag vill
ändå säga något om detta.

Vi utformar filmpolitiken med utgångspunkt i att film i alla dess former är en
av de viktigaste uttrycksformerna i vår tid, som Ruben Östlund talade om.
Rörliga bilder förmedlar en mångfald berättelser som når ut till de allra flesta
oavsett ålder och bakgrund.

Film ger oss inblick i människors liv och tankar, i olika kulturer, tider och
platser. Ett brett utbud av filmer bidrar till vidgade vyer och ökad förståelse
för det som är nytt och som kan upplevas annorlunda.

Sverige har en lång tradition som filmnation. Den svenska filmen är
efterfrågad och uppskattad av publiken i Sverige och når ofta internationell
uppmärksamhet och uppskattning. Filmpolitiken ska bidra till att svensk film
får goda förutsättningar utvecklas och förnyas, till att det skapas film med en
bredd och mångfald av berättelser.

Det är min och regeringens uppfattning att filmen har en viktig roll i det
demokratiska samhället. Den kan bidra till debatt och nytänkande, till
fördjupning och ifrågasättande. En förutsättning för att filmen ska spela en
roll i det offentliga samtalet är att den når ut. Filmpolitiken ska därför bidra
till att ett brett utbud av film ska göras tillgängligt för en så stor publik som
möjligt, i många olika visningsfönster.

En stark och dynamisk filmbransch är avgörande för en framgångsrik
produktion av värdefull svensk film. Regeringen anser också att professionell
filmproduktion ska ske i olika delar av landet. Vi menar att det bidrar till
utvecklingen av en mångfald berättelser och av nya talanger och att det
stärker kvaliteten i svensk film.



Jag vill slutligen understryka att den nya filmpolitiken kommer att fasas in
successivt. Förändringar kommer inte genomföras snabbare än vad som är
möjligt för att ge branschen tydliga och långsiktiga förutsättningar. Därmed
finns det goda förutsättningar för en ordnad övergång.

Vi är mitt i en process som kommer att få stor betydelse för svensk film och
filmproduktion under lång tid. Det är ett arbete som kräver ett stort
engagemang och som öppnar för många nya möjligheter. Jag ser mycket
fram emot det fortsatta arbetet.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på TV-
seminariet Spelplanen
Publicerad 08 februari 2016 Uppdaterad 08 februari 2016

Stockholm, 4 februari. Det talade ordet gäller.
Hej!

Tack för inbjudan och möjligheten att få tala just här med er!

Jag tänker mest uppehålla mig kring regeringens och min mediepolitik, men
jag vill börja i vår omvärld. I ett av våra grannländer.

En ny regering tillträdde i vårt grannland Polen och avskedade ganska direkt
en rad av public service-bolagets chefer. Det är chockerande och
oroväckande. Olika länder har olika system för public service, men vi borde
självklart vara överens i Europa om att mediernas frihet är avgörande för
våra demokratiska system.

Vem ska annars upplysa makten, granska politikerna, upplysa medborgarna,
vända och vrida på perspektiven?

Staten, politiken, politikerna ska hålla sig väldigt långt borta från innehållet.
Punkt slut.

I oro och ilska över vad som sker, inte bara i Polen utan i flera länder i
Europa och i röster som hörs i den svenska debatten, så har jag vid sidan av
EU tagit ett eget initiativ.

Nya tekniska möjligheter har som ni väl är medvetna om gett oss nya
medievanor – inte minst i Sverige. Det är fantastiskt och öppnar enorma
möjligheter.

Samtidigt inte bara finns risken utan vi ser att allt fler får allt mindre
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inblickar i andra människors verkligheter, så är det i Sverige men även i stora
delar av Europa, vilket leder till minskad förståelse, vilket leder till ökade
klyftor mellan människor.

Allt fler unga människor i vårt land lever allt längre från varandras
verkligheter.

Polariseringen har med andra ord ökat hand i hand med alla enorma
möjligheter. Och det här är något att bita i!

Det gemensamma svenska svaret bör vara att mediernas oberoende är
grundläggande. I år firar vi att den ska tryckfriheten fyller 250 år. Världens
äldsta, den är värd att firas och värnas!

När jag träffar mina europeiska kollegor kommer jag att påminna om att vi
har ansvar för att föra en aktiv mediepolitik, men också för att hålla oss
borta från mediernas interna redaktionella arbete.

När också politiker vänjer sig vid att kontrollera medieinnehållet, kan risken
öka att public service med sitt breda uppdrag, krav på opartiskhet och att
spegla mångfalden, upplevs som främmande och besvärligt.

Häromdagen lämnade Olle Wästberg över sin demokratiutredning till
regeringen. Den innehåller en analys av förändringen på mediemarknaden
och hur det påverkar samhället. Hans analys stämmer väl överens med de
direktiv jag gav till Medieutredningen för ett knappt år sedan. Det uppdraget
är brett och öppet. Det utgår från medborgarnas och det demokratiska
systemets behov.

Anette Novak är dessutom en modig och självständig utredare. Den
delrapport vi fick i höstas visar att det breda anslaget inte har avskräckt
henne. Tvärtom har utredningen identifierat en mängd ytterligare frågor av
intresse för den framtida mediepolitiken.

Vissa av er har tyckt att uppdraget ändå var för snävt, framförallt när det
gäller public service. Jag har hört sägas att det finns en politisk rädsla för att
utreda public service-bolagen och inleda en öppen diskussion om uppdraget
och dess gränser.

Inget kan vara mera fel. Om man som jag tror på vikten av ett starkt och
oberoende public service då bör man också välkomna en öppen och
dynamisk diskussion om just public service, vilken jag förstår och ser att
public service-kommissionen utgör en del av. Den diskussionen behöver



föras överallt i samhället.

Däremot har Sverige inte behov av en ständigt pågående statlig utredning av
public service. Det skulle dessutom hota public service-bolagens möjlighet
att vara oberoende, kritiskt granskande. Ingångna avtal ska gälla. Public
service-bolagen fick sina pågående direktiv av den förra regeringen så sent
som 2014. Under det givna regelverket ska de jobba fram till 2020 då nästa
tillståndperiod inleds.

I slutet av det här året, 2016, har halva tillståndsperioden gått och då har vi
en kontrollstation. Den kommer vi förbereda under kommande höst. Den
leder sedan vidare till en större översyn inför nästa tillståndsperiod.

Medieutredningen genererar mycket diskussion, och det var meningen!
Sverige behöver den diskussionen. Den snabba medieutvecklingen innebär
att det inte alls är självklart hur mediepolitiken ska se ut framåt.

Men det är uppenbart att vi behöver skapa en politisk samsyn om de
grundläggande värden och idéer som ska gälla. Inte minst med anledning av
att det finns starka krafter i vårt land som inte gör någon hemlighet av att de
gärna skulle vilja begränsa public service och gå mot de begränsningar av
mediernas frihet som Polens regering öppnat dörren för och välkomnat. Vi
måste tyvärr vara på vår vakt.

Som tidigare sas – vi vet inte vad nästa valresultat kommer att vara och vilka
konsekvenser det får för mediernas oberoende och möjligheter till att vara
kritiskt granskande.

Dagens mediereglering skiljer tydligt på tv och radio å ena sidan och tryckta
medier å andra sidan. Vissa nya medier kan hamna helt utanför.

På EU-nivå pågår en väldigt aktiv diskussion om behovet att utöka dagens
reglering av tv och beställ-tv. Tanken är att skapa likvärdiga villkor för
rörliga bilder oavsett om de visas på nya plattformar, i sociala medier eller
som tv-sändningar. Många menar att det krävs sådana nya regler för att
skydda minderåriga, bekämpa hatbrott och uppvigling. Andra ser behovet av
att skapa garantier för europeiskt innehåll på nya globala medieplattformar.

Här hemma har Utgivarna tvärtom föreslagit mera självreglering och att
lagregleringen av radio och tv minskas. Utgångspunkten är förstås i båda
fallen att det blir svårare och svårare att skilja olika medieslag.

Jag tror inte att ökad reglering är det mest effektiva sättet att skydda barn



eller bekämpa hatbrott. Men jag delar verkligen den oro som uttrycks i
Europa. Vi behöver gemensamt öka våra insatser för att ge barn och unga
mera effektiva verktyg att möta en delvis hård verklighet på internet. Att
bekämpa diskriminering, rasism och våldsbejakande extremism är avgörande
för oss under de närmaste åren och en viktig del av vårt arbete för ett
Sverige som håller ihop.

Statens medieråd gör som myndighet ett fantastiskt arbete och jag hoppas att
ni alla, från alla delar av branschen, är beredda att aktivt delta i det arbetet.
Det svenska arbetet för att stärka mediekunnighet är känt och uppskattat
överallt och jag möts ständigt med frågor utomlands om hur det fungerar.
Men arbetet behöver stärkas ytterligare!

När det gäller public service-bolagen har vi länge varit överens om att det är
viktigt att utveckla utbudet på de plattformar som tittarna och lyssnarna
använder. De nya tekniska möjligheterna måste också kunna användas för
att t.ex. öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det görs
redan och det är bra, men hittills har uppdraget i huvudsak getts i form av
tillstånd för marknätsutsändning. På motsvarande sätt utgår finansieringen av
företagen från de hushåll som ser på en traditionell tv. Vi kommer behöva en
intensiv diskussion om hur vi ska framtidssäkra finansieringen och
uppdragen.

Samtidigt är linjär tv och marknätet fortfarande en viktig distributionsform. I
år ska det s.k. 700-bandsbeslutet genomföras i praktiken. Jag är fullt
medveten om att det kommer innebära stora påfrestningar för alla tv-bolag
med sändningstillstånd. Det kommer kräva samarbete mellan
infrastrukturägaren Teracom, de programbolag som berörs mest och
Myndigheten för press, radio och tv för att hushållen ska drabbas så lite som
möjligt.

För ett år sedan visste vi att många medmänniskor mer och mer börjat söka
sig efter trygghet i Europa. För ett år sedan visste vi också att det fanns
starka krafter som utmanar de demokratiska institutionerna i Europa, både
inifrån och utifrån. Men vi visste inte att de här frågorna skulle komma att
dominera hela det svenska och europeiska politiska samtalet så totalt som
det gör idag.

Jag tycker ändå att man kan säga att vi var förutseende när min portfölj
byggdes ihop. För första gången har vi en kultur- OCH demokratiminister i
vårt land. Det har ökat möjligheten att tydligt visa mediernas och kulturens
värde för demokratin.



Sverige behöver mobilisera, kraftfullt, för att möta människor på flykt och
för att ta emot dem på ett bra sätt. Det är inte alltid orden räcker till för det
möte vi behöver. Just vid sådana tillfällen kan rörliga bilder vara en
fantastisk tillgång. Inte bara reportage och nyheter utan också drama. De
senaste åren har just dramaserier haft en stark kreativ dragkraft. Många av er
har sett en växande efterfråga och satsat stort på egenproducerad svenskt tv-
drama. Sverige behöver verkligen den mångfald av historier som skapas.

Jag hoppas att den satsningen också ger bra förutsättningar för att hitta nya
vägar för samarbete när vi nu ställer om filmpolitiken. Det kommer från och
med 2017 finnas förutsättningar för mer pengar till den svenska
filmbranschen och det kommer finnas mer möjlighet till inflytande för
filmbranschens olika aktörer.

Det finns ingen filmpolitik utan medverkan från de branscher som
producerar och visar film och drama. Tv-branschen kommer vara minst lika
viktig framöver när vi ska förverkliga en ny och förhoppningsvis starkare
filmpolitik.

Vi har också inlett ett väldigt viktigt och spännande arbete tillsammans med
några av er för att minska piratverksamheten när det gäller film. Den olagliga
kommersiella piratkopieringen åderlåter filmen och åderlåter människors,
kulturarbetares och upphovsrättsinnehavares kreativitet.

Även i det arbetet litar jag på att ni kommer bidra aktivt så att vi gemensamt
kan öka möjligheterna att utveckla lagliga tjänster.

Vi lever i en globaliserad värld. Det ger nya möjligheter; för tio-tjugo år
sedan var det självklart att en stor del av tv-tablån i Sverige upptogs av
brittisk dramaproduktion. Det var däremot närmast skrattretande att tänka
sig att nordiska tv-serier skulle visas på bästa sändningstid i de största
brittiska kanalerna.

Men globaliseringen ger också stora utmaningar för aktörer på en lokal
mediemarknad som Sverige. Jag vet att ni möter en konkurrens av ett helt
nytt slag.

Samtidigt är jag övertygad om att den kreativitet och lust som finns bland er
fortsatt kan resultera i goda resultat som står sig väl i konkurrensen. Men –
det kräver goda förutsättningar vilket är en utmaning för både mig,
regeringen och er.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av Fashion Week (på
engelska)
Publicerad 01 februari 2016 Uppdaterad 01 februari 2016

Stockholm, 1 februari 2016. Det talade ordet gäller.
I want to begin by thanking you for inviting me to come here. It is a great
honor for me to open this spring's edition of Stockholm Fashion Week.

As Minister for Culture and Democracy – it thrills me a lot that fashion and
design now plays an equally important role with other artistic fields. For
what is fashion if not an artistic and creative expression?

When I was seven years old and experienced my first days at school, I found
a hat at my grannys loft. It wasn't any hat, according to me, it was the most
beautiful belonging one could possibly carry.

Not being like any other seven year old kid from the beginning, when
sporting a big red hat to school – this was made even clearer to me by the
older guys from sixth grade first thing as I entered the school yard.

That's a disgusting and ugly hat! Take it off, they shouted! If you don't take it
of you will be punished. And beaten up I was.

After two weeks filled with constant shouting, threats and beating my mother
asked me if I was not to take of the hat.

I told her the truth. The hat was quit missfitting, but still warm and still it was
not as beautiful as I first considered it to be but that I could not take it off
since this would mean that others decided for me what to wear and what not
to wear. With pride I kept on carrying the damn hat until it had to be washed
and then went into two pieces.
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I believe fashion is a form of a universal language which allows constructing
and deconstructing our identities, to play whatever role we want by shaping
our look to show certain attitudes or values. It's always been amazing to me
how quickly a piece of clothing can change how I feel, how I hold myself,
and even how I act.

Fashion as a phenomenon is something that is very dynamic and in constant
change, and especially in the globalized world we live in. And the Swedish
fashion industry holds up well in the tough competition and has enjoyed
great success both nationally and internationally. Fashion, form and design
are elements that for decades characterized the rest of the world picture of
Sweden.

Fashion sector employs a large group of people at all stages from production
to design and marketing - but also all those who currently subsist on to write,
analyze, shoot, commenting and blogging about fashion.

If the fashion industry has many challenges today, sustainability is
definitively one of these. Today, people in rich countries are linked to people
in poor countries through the commoditization and consumption of what is
called fashion. As a former Secretary General for the organization Fairtrade I
have spent much time taking part at the first level regarding the fashion
production. I have cried in anger over the injustices as I have cried with joy
when seeing what happens with consumers and a branch of industry when
consciousness increases.

Sustainable fashion is a part of the growing design philosophy and trend of
sustainability, the goal of which is to create a system which can be supported
indefinitely in terms of human impact on the environment and social
responsibility. I am thrilled that many fashion designers are now introducing
eco-conscious methods at the source through the use of environmentally
friendly materials and socially responsible methods of production. But this
question constantly needs to be debated and challenged, which I am sure will
also take place during this fashion week, when a large part of the Swedish
fashion industry is concentrated.

Last but not least I hope that the Swedish fashion industry keeps on being
brave so that seven year old girls far away from Stockholm can keep on
being inspired and dare to dress their lust in whatever funny hat they like to
without taking it of regardless of any given resistance. And with these final
words I hereby wish you a fabulous fashion week that I now declare
officially to be opened!





Tal från Kulturdepartementet

Invigningstal av Alice Bah Kuhnke
vid Göteborg International Film
Festival 2016
Publicerad 01 februari 2016 Uppdaterad 01 februari 2016

Göteborg, 29 januari 2016. Det talade ordet gäller.
Dear friends,

Wednesday I came back from a trip to South Africa. A trip that has affected
me deeply. I have always had mixed feelings about South Africa. A country
with a history of racism, hate and violence. A population that has suffered
from discrimination, humiliation and poverty. A society with extremely deep
divisions between rich and poor.

But yet a beautiful country that has changed in a way we never thought was
possible. A country that has given the world Nelson Mandela, who's memory
a will live long after our time.

Actually being in South Africa was of course something different from
following the development in the country at a distance. Many of my images
were turned upside down during my trip. A lot of things were worse than I
thought, but also a lot of things were better.

I have not had a chance to digest everything I experienced during my trip. I
doubt that I ever will. But I know that I will carry many of these encounters
with me for the rest of my life, they have changed me in a way. And they are
going to be a part when I am chancing Swedish culture politics as a hole and
film politics in specific.

As time goes by I realize more and more how much personal meetings and
exchange means for in depth understanding. To come close, to feel the
atmosphere on my skin and to perceive all the scents, gives me a perception
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that I couldn t́ achieve in any other way.

Dear friends,

Film is a unique way of communication. To me it is as close to a personal
encounter as you can get. Someone else's life is reflected or a story is told, it
gives us new perspectives on our own societies and our own lives.

As every other art form film has a fundamental value in itself. But its very
strong impact and potential to reach a big audience makes film important
also from a democratic perspective. Film can portray the present and past
seen from different viewpoints and the audience can be small or large,
without really saying anything about the relevance of a film.

It is my conviction as minister for both culture and democracy that film can
contribute to strengthening freedom of speech and thereby help building a
stronger democratic society.

I have always been convinced that my biggest challenge as culture minister
in the Swedish government is to defend artistic freedom and to clear the way
so that the arts, culture, film reaches as many as possible. And that is what
we already started and what the new Swedish film policy, that will roll out
2017, is all about.

In my opinion film festivals are becoming more and more important. High
quality festivals like this, the Göteborg Film Festival, are venues for artists,
producers, film workers and audience to meet. And not at least it is a
powerful manifestation for the freedom of speech. And lord, do we need
that!

Dear organizors, your program is truly impressive, and to be honest I feel
disappointed not to be able to stay and watch all the films and take part of all
the discussions.

Personal meetings and exchanges lead to borders crossed and new
perspectives.

And man, do we need new perspectives when Europe now is facing one of
the greatest challenges in many years: to welcome and integrate refugees
that has fled from war and persecution. At the same time as the freedom of
speech is under threat in several European countries.

Film as an art form is an outstanding way to gain new perspectives on our



own and other people's life. And film festivals are the most inspiring context
to make new contacts, create networks for exchange and to release all the
creative energy that I know exists in this room. I wish you good luck and a
fruitful festival.

And I am very proud to declare the Göteborg Film Festival 2016 open.

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
riksdagens minnesstund för
Förintelsens offer
Publicerad 27 januari 2016 Uppdaterad 27 januari 2016

Stockholm, 27 januari 2016. Det talade ordet gäller.
Ärade ledamöter av Sveriges riksdag, ärande överlevare, gäster, vänner,

Att vara människa är något allvarligt. De konsekvenser som vårt handlande
och vår passivitet får för andra människor kan vara skillnaden mellan liv och
död. Detta är det vi ytterst är här för att påminnas om idag.

Som människa och Sveriges kultur- och demokratiminister är det viktigt att
få minnas och påminnas om det värsta brottet i mänsklighetens historia.

Det var inte särskilt länge sedan det hände, den bottenlösa grymhetens
överlevare finns med oss här idag. Det är mindre än en mansålder sen och
det är mer än ett minne, det är en levande erfarenhet.

Det är levande erfarenhet som min vän Emerich Roth lågmält, kortfattat,
sorgset och samtidigt konstaterande beskrev för mig hur när vi stod över
rälsen framför portarna till Auschwitz. Han beskrev hur lägervakterna hade
tvingat honom att slå i spikar i rälsen som tog tågen ända in i lägret.

De som mött den grymhet som vi idag har svårt att se som mänsklig sitter här
bland oss. Deras hud bär känslan från utsattheten. De minns fortfarande
doften av hatet, och sorgen finns i deras kroppar. Det är i sanning inget
minne, det är en levande erfarenhet. En levande erfarenhet som har blivit till
del av deras barns och barnbarns erfarenheter.

Det är en levande erfarenhet i mina vänner och i mina vänners små barn som
utanför förskolan möts av beväpnade vakter som ska skydda dem från hatet.
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Det var människohjärnan som skapande Förintelsen. Det var
människohanden som drev miljontals judar och hundratusentals romer i
döden. Det var människor som var de vakter som pekade mot röken från
skorstenarna i Auschwitz, som svar när barnen i lägret frågade efter sina
mammor. Det var människor som förföljde och lät sitt hat flöda över
homosexuella, människor med funktionsnedsättningar och politiska
meningsmotståndare. Det var människor, sammansatta av samma delar som
alla vi är, som skapade detta.

Det är hög tid att vara mycket tydlig. Det finns ingen tid att linda in ord eller
förmildra beteenden. Vi är alla kapabala till att vara en del av det mest
fruktansvärda.

Psykologin påminner oss om faran i att inte erkänna det som vi inte vill
kännas vid i oss själva. Det vi föraktar, det vi inte vill se. Vår svaghet,
ensamhet och vår rädsla för att väcka andra människors förakt.

Det vi inte vill se hos oss själva lägger vi gärna hos dem vi inte känner, de
främmande, de som inte är som vi. Den norska författarinnan Marte
Michelet, som i dagarna publicerar en grundlig beskrivning av hur nazismen
fick fäste i Norge, menar att impulsen att rensa bort det främmade ligger nära
till hands hos alla människor. Vi tänker att bara vi tar bort det som är
främmande och annorlunda så blir allt bra för oss som är kvar. Vi vet att det
inte är så. Ändå tenderar mänskligheten att gång på gång att välja den vägen.

Vårt förnuft säger oss; det får aldrig hända igen! Men lika ofta frågar vi oss;
hur kunde det hända? Hédi Fried, som såg andra världskriget växa fram och
pågå under hennes ungdomsår, säger det klokt:

"Kan någon säga när någonting börjar? Sandkorn läggs till sandkorn, och
innan man vet ordet av ligger det en sandhög framför en".

Som politiker är jag full av självrannsakan. Varför ser det ut som det gör i
Europa idag? Många länder har ju egentligen helt nyligen frigjorts från
diktaturer. Varför blåser hatets vindar genom Europa igen? Vad var det som
gjorde att de första sandkornen lades framför oss och vad var det vi inte såg?

Några av svaren kanske finns hos dem vars berättelse sällan hörs. De som
tystnade vid matbordet inför frågan om varför de inget gjorde, när hatet kom
rullande över Europa under 1930-talet. De som lämnade livet med skammen
att de inget gjort för att hindra mörkret från att ta över. Vad tänkte de, vad
kände de och varför gjorde de ingenting?



Jag vill inte tro att vi en dag ska blir skyldiga våra barn svaret på den frågan.
Ansvaret ligger därför tungt på våra axlar att inte enbart välja bort hatet,
utan att också aktivt välja medkänslan och kärleken. Att våga och orka se –
att det jag ser hos främlingen och som skrämmer mig – finns även hos mig.

Alla människors lika värde. Alla människor har samma värde. Vi känner igen
formuleringarna, de ligger lätt i munnen, det låter enkelt och bra. Men vad
betyder det egentligen? Hur ska vi få våra barn att förstå vad det faktiskt
innebär, i konkreta handlingar, i ett vardagligt liv?

Hur förklarar vi skillnaden mellan respekt och kärlek, för våra barn? För oss
själva? Nej, vi måste inte älska alla, men mänsklig samvaro kräver respekt
för den andre. Varje enskild individs dagliga handlande avgör vilket samhälle
vi har.

Den lösning som vissa politiker serverar verkar så enkel: om vi bara rensar
bort, förändrar, rätar in, så blir allt bra. Det är lätt att dras med, att längta
efter trygghet, till vilket pris som helst när världen kränger. Men vi vet hur
det blir när mörkret får styra, till sist går ingen fri.

När friheten inte gäller vissa, då gäller den tillsyvende och sist ingen. Där
man tror att tryggheten väntar, lurar död, ensamhet och hat.

Den svenske psykoanalytikern Ludvig Igra skriver i sin bok "Den tunna
hinnan mellan omsorg och grymhet" att "vi måste var och en av oss finna
medkänslans stilla ton i vårt inre, och vara medvetna om hur lätt den kan
övertygas, förstummas och dövas. Till det bidrar vi också själva."

Den här tonen vibrerar av allvaret i att vara människa. Medveten om att våra
handlingar kan avgöra en annan människas öde. Att förmågan att fatta beslut
är det som gör oss till människor.

Men samma ton är också källan till kraft och kärlek, vår förmåga att finnas
till för varandra och på så sätt åstadkomma det vi kanske aldrig trodde var
möjligt.

Idag minns vi det värsta brottet i mänsklighetens historia, Förintelsen. Vi har
hört överlevarnas berättelser, vi har hört vad den yttersta konsekvensen är.
Ansvaret vilar tungt på våra axlar, ansvaret för att det aldrig får ske igen.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Anförande av Alice Bah Kuhnke
på konferensen Kulturpolitisk dag
Publicerad 19 januari 2016 Uppdaterad 19 januari 2016

Stockholm, 19 januari Det talade ordet gäller.
Hej!

Tack för att jag fått möjlighet att komma hit och möta er och att inviga
Myndigheten för kulturanalys kulturpolitiska dag på temat Kultur för vem?

Kultur för vem? Det är en bra fråga som jag och mina medarbetare brottas
med dagligen eftersom mina två viktigaste uppdrag som kulturminister är 
1) Att försvara och främja den fria konsten. Kultur, konst som inte är fri är
meningslös och

2) att skapa förutsättningar för att kulturen vara tillgänglig och möjlig för alla
människor i samhället.

Just dessa två utgångspunkter präglar alla de satsningar som regeringen gör
och kommer att göra inom kulturområdet.

Myndigheten för kulturanalys arbete bidrar till att skapa förutsättningar för
att vägen till en framgångsrik kulturpolitik ska bli så rak som möjligt.

Den kunskap som Kulturanalys förser oss med ger oss ofta tydliga
indikationer på vilka områden som behöver vår uppmärksamhet.

Skilda kulturvanerapporter har visat att olika delar av kulturen tilltalar olika
människor. Att utöva och ta del av. Självklart är det så! Den stora
utmaningen är att alla människor ska få möjlighet att upptäcka sådant som de
kanske inte visste fanns.

Att få utmanas, tänka nytt eller bara kanske se sig själv speglas på ett sätt
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som de inte tidigare varit med om.

När vi lyckas med det så har vi en kulturpolitik som når längre. Som är
angelägen för fler.

Vi har alla på olika sätt ansvar för att det finns en fri och frispråkig kultur i
vårt samhälle med jämlik tillgång till platser där kulturella möten och utbyten
kan ske.

Det kommer att ta tid att få alla dem som kommit till Sverige under det
senaste året att känna att detta är deras hem.

Och jag vill mena att vi alla ett ansvar att hjälpa till i detta arbetet för att få
ett Sverige där människor känner sig hemma. Jag har under hösten gång på
gång överväldigats av människors engagemang och vilja att hjälpa, inte minst
inom kultursektorn!

Till hösten tar vi ett större helhetsgrepp över kulturarvspolitiken genom en
kulturarvsproposition.

Utgångspunkten för propositionen är att kulturarvet ska utvecklas och vara
en gemensam resurs och en tillgång för alla oavsett bakgrund. Så, kultur för
vem? En högst relevant fråga. Dagens diskussioner och kunskapsförmedling
hjälper oss att hitta rätt vägar för att nå dit.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på
Femdefenders day (på engelska)
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 27 november 2015

Stockholm, 27 november 2015. Det talade ordet gäller.
Dear friends,

the world is a dangerous place for young women. Especially for
femdefenders.

Women who stand up for gender equality and peace are particularly at risk
of being subjected to discrimination and violence. We call them
femdefenders – the most courageous young women in the world!

On November 29th, it is the International Day for Women Human Rights
Defenders – this is your day!

We are all here today to honour you.

You -“young women who march at the forefront demanding change” to
quote Lena Ag, Secretary-General at Kvinna till Kvinna. 

It is an honour to be among you.

Many young women all over the world are being discriminated, victimized,
harassed and threatened because of their gender.

Their rights and access to both public space and their own bodies are
restricted by family, by social norms of propriety, by religious rules, or by
the fear of being sexually harassed.

In the new report “Femdefenders – Young women who tear down barriers”
we learn about how young women who work for equality and peace are
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challenging power structures, and therefore face double risks of being
exposed to discrimination, threats and violence. Despite of this, they refuse
to give up – they keep on struggling to tear down barriers and work for
change.

As these women witness in the report, there are a lot of obstacles that hinder
young women from making their voices heard -sexual harassment, threats
and hate speech. This is a great loss to our societies, as it reduces our
chances of building a democratic, peaceful and sustainable world.

One brave human rights defender is with us here today, one of the Right
Livelihood Award laureates: Kasha Jacqueline Nabagesera from Uganda.
She is awarded the Right Livelihood Award "...for her courage and
persistence, despite violence and intimidation, in working for the right of
LGBTI people to a life free from prejudice and persecution."

You are indeed an inspiration to all of us.

I will end my short speech here today by quoting some of you, the brave and
wise young women featured in the report:

Zarine from Armenia says that “If we go round with our hearts full of hate,
how will we ever be able to resolve the conflict?”

Leyla from Azerbaijan says “Very few people see young women as real
people, we’re more like slaves to them. ”What can women do?” I’m so tired
of that. I can do anything!”

Amanda from Sweden says in the report that her “hands and legs still shake
with anger whenever I hear about women human rights not being respected”

Amanda, my hands and legs also shake when the full enjoyment by women
and girls of all human rights are being violated.

But when I look at these remarkable young and brave women, I feel
optimistic and encouraged. 

You are power, hope and future! 

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid Sfi:s
seminarium BOBO 15
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 27 november 2015

Stockholm, 26 november 2015. Det talade ordet gäller.
Under de senaste månaderna har jag sett på film och läst fler böcker än jag
brukar. Vilket har varit givande på många vis, inte minst som ett led i att
hantera och förstå verkligheten.

Under de senaste månaderna har jag precis som många av er brottats med det
hittills svåraste i mitt liv. På centralstationen, i akutboenden, i
regeringssammanträden, framför Lilla Aktuellt med mina barn, där jag -
liksom sannolikt många av er - ställt mig frågan och försökt agera utifrån;
Vad är det att vara människa? Vad är det att vara politiker, förälder, svensk,
europé, världsmedborgare när ojämlikheterna och orättvisorna manifesterar
sina konsekvenser?

Och vad betyder det som händer just nu för Sverige? Vad betyder det för
kulturpolitiken att miljontals människor i världen är på flykt från sina hem?
Vad betyder det för kulturen? För de olika konstarterna? För filmen? För
filmskaparna?

Och hur kommer det som händer just nu i Sverige och världen att påverka
uttryckssätten och svensk film idag och i framtiden?

Jag behöver knappast övertyga er om att film som konstform är helt unik.
Som all annan konst har den ett helt grundläggande värde i sig. Men filmens
genomslagskraft och potential att nå ut till en stor publik gör den viktig ur
flera perspektiv. Vilka får möjlighet att göra film? Vilka har möjlighet att se
filmen?

Film kan skildra samtid och historia sedd från olika utsiktspunkter och
publiken kan vara stor eller liten utan att för den skull avgöra en films
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angelägenhetsgrad.

Filmen som konstform har unika möjligheter att erbjuda oss spegling. Och
dessutom öppna upp för samtal. Det är min övertygelse som kultur- och
demokratiminister att filmen ska göras mer tillgänglig i flera aspekter.

I Umeå stadsbibliotek finns sedan ett par veckor konstverket Bibliotecha
Non Grata. Det är 350 refuserade verk bakom frostat glas. Konstnärerna
Måns Wranges och Igor Isakssons konstverk kan ses som en kommentar till
alla de böcker och filmer som aldrig når offentligheten. För vems berättelser
berättar vi? Vilka berättelser kommer inte att berättas alls?

Att ni är här och det ni här tagit del av och reflekterat över och det ni
kommer att diskutera under resten av dagen är viktigt i sig och kan ge viktiga
resultat för filmen i framtiden och med det för oss alla. Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av Lilla Augustpriset
Publicerad 27 november 2015 Uppdaterad 27 november 2015

Stockholm, 23 november 2015. Det talade ordet gäller.
Jag har alltid känt mig rustad. En ständigt läsandes mor i kombination med
Bokbussen som kom till byn varannan torsdag fyllde min verktygslåda,
vidgade mina vyer, sprängde gränser, skänkte tröst, gav mig mod, att pröva,
ta för mig, ta mig fram, förbi, upp, ut, igenom. Jag är dopad med berättelser.
Jag är gjord av tusentals.

Under de senaste månaderna har jag läst mer än jag brukar.

Under de senaste månaderna har jag precis som många av er brottats med det
hittills svåraste i mitt liv. På centralstationen, i akutboenden, i
regeringssammanträden, framför Lilla Aktuellt med barnen; Vad är det att
vara människa? Vad är det att vara politiker, förälder, svensk, europé,
världsmedborgare när ojämlikheterna och orättvisorna manifesterar sin
styrka och sina konsekvenser?

Och vad betyder det som händer just nu för Sverige? Vad betyder det för
kulturpolitiken att miljontals människor i världen är på flykt från sina hem?
Vad betyder det för kulturen? För de olika konstarterna? För författarna? För
läsarna? För dig? Ikväll är det fest, för boken, för dig och mig och
litteraturen, för författaren och läsaren. Och vi har mycket att fira. Nya
framstående litterära verk skapas varje år inom alla genrer här i Sverige.
Litteraturintresset och litteraturdebatten lever och frodas.

I Umeå stadsbibliotek finns sedan ett par veckor konstverket Bibliotecha
Non Grata. 350 refuserade verk bakom frostat glas. Konstnärerna Måns
Wranges och Igor Isakssons konstverk kan ses som en kommentar till alla de
verk som aldrig når offentligheten. Och vilka är egentligen dem? Vems
berättelser berättas? Vilka berättelser kommer inte att berättas alls?
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Jag förstår att ni som är nominerade till Lilla Augustpriset sitter som på nålar
nu, och jag vill först och främst gratulera er alla – ni är publicerade! Och
med det sagt vill jag gratulera oss alla – vi får ta del av era berättelser och
göra dem till del av vår utrustning!



Tal från Kulturdepartementet, Utrikesdepartementet

Alice Bah Kuhnkes anföranden vid
paneldebatt om sexuellt och
könsbaserat våld
Publicerad 24 november 2015 Uppdaterad 24 november 2015

Internationella brottsmålsdomstolens
statspartsförsamling, Haag, 19 november 2015. Det
talade ordet gäller.

Part 1: Ensuring access to justice for victims

Excellences,
Ladies and gentlemen,
We are here today to discuss and learn from each other’s experiences.
Our topic is serious and important: How to address sexual and gender-based
violence as crimes of international concern.
I am honoured to discuss these matters with such distinguished participants.

When our Government assumed office in October 2014, we decleared that
we will be a feminist government.

As my colleague, Ms. Margot Wallström, Minister for Foreign Affairs, has
stated, this includes pursuing a feminist foreign policy.
This means that we aim to strengthen the rights, representation and resources
of all women and girls.

We will do so because gender equality is a goal in itself.
But it is also essential for the achievement of our overall objectives, such as
peace, security and sustainable development.
This is why gender equality and human rights efforts must continue
unabated.
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Ladies and gentlemen,
Let us be clear on the magnitude of the problem.
Sexual and gender-based violence is a global structural problem that
continues to plague every country on earth. Every country on earth.
In my own country, Sweden, women and girls risk being a target of violence
in many spheres of society – in their homes, in the public sphere and in
working life.

Sexual and gender-based violence can come in many forms. But if we do not
dare to say that every country is plagued by this, we are fooling ourselves.

I believe that the patterns of discrimination underlying these crimes are the
same both during peacetime and wartime. However, these crimes appear to
be intensified during conflict.

It is a plague that exists in affluence and poverty.

It shows up regardless of culture or geographical location.

It will be found at the heart of wars, and in the most peaceful welfare
societies.

At the global level, it is estimated that one out of three women are subjected
to violence during her lifetime.

Behind that unacceptable piece of statistics you will find pain and suffering
beyond our common imagination.

Our world faces extraordinary challenges in relation to the systematic and
widespread use of sexual and gender based violence.

It has been taken to new horrific levels.

Sexual violence is not only condoned, but openly commanded as a strategy
and as a method of warfare.

This calls for our attention and action and the main question is urgent: How
can we address this problem?

First of all we need to realize that sexual and gender-based violence can
indeed be prevented, stopped and prosecuted.

Political commitment is imperative to address both the violence itself and its



root causes.

Because in societies where we do not address inequalities between women
and men, or where we accept discrimination or negative attitudes or
stereotypes, gender-based violence can be the ultimate consequence. 

We must therefore take a firm stand and tackle discrimination, in all its
forms, as a measure to address the issue at hand.

In 2015 it should go without saying that women’s rights are human rights.

Ending sexual and gender-based violence and ensuring justice for victims is
an issue of rights.

Survivors are not only victims but also rights holders entitled to justice and
reparation, as well as protection and support.

The excellent report of the International Development Law Organization
clearly points to the importance of breaking the silence and shame
surrounding these crimes.

The stigma that is often attached to victims – both women and men – must
be removed.

With silence, shame and stigma comes underreporting which shadows the
true extent of the problem. It also prevents authorities from responding
adequately.

It is consequently of vital importance to address this issue through strategic
action and by raising awareness.

Courageous victims deserve nothing but our full respect and support.
The shame belongs elsewhere.

Ladies and gentlemen,
It is a major achievement that international criminal law now recognizes the
gravity of sexual and gender-based crimes as serious international crimes.

The Statute of the ICC includes various forms of sexual and gender-based
crimes such as rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy,
enforced sterilisation, and other forms of sexual violence.
Let me be clear: These are acts of crimes against humanity and war crimes.



The ICC Statute is a part of a broader movement underlining the impact of
conflict on women, as well as women’s important role in all phases of
conflict prevention, conflict resolution and the rebuilding of war torn
societies.

UN Security Council resolution 1325 and the subsequent resolutions on
women, peace and security have been crucial.
This progress also points to the fact that we need to address violence to
enable women’s full participation in all areas of decision-making.

We should acknowledge that international crimes often are especially
complex.

They are likely to entail specific challenges in terms of investigation and
prosecution.

In implementing the responsibility to prosecute the most serious crimes of
international concern, states may need to assist each other in overcoming
these challenges.

In this work, states are likely to benefit from the knowledge, practices and
expertise of international and regional actors. 
In this regard I would like to highlight the excellent Policy Paper of the ICC
Office of the Prosecutor.

It sets a new and more ambitious standard in all work on ending impunity for
sexual and gender-based crimes.

This Policy serves as an inspiration and a guide to states.
As co-focal points for complementarity, Sweden and Botswana have
cooperated with the ICC Office of the Prosecutor.

The idea is to share the knowledge and practices of the Policy, and to
facilitate exchange of experiences and practices among states and other
actors.

During the summer, Sweden and Botswana facilitated two workshops on
strategic action at national level in Guatemala and Uganda.

Both brought together key national stakeholders representing state and non-
state justice actors, but also representatives of the ICC, the UN and regional
organizations.



The workshops highlighted how joint and coordinated efforts by national
authorities can be strengthened with the support of international and regional
organizations and actors, including international development cooperation.

The importance of strong and active civil society organizations, not least
women’s and victims’ rights groups, was evident during the workshops.

This is something I want to highlight especially – without a courageous civil
society, that dare to address the issues, our challenges would be even
greater.

The workshops also showed how the partnerships and networks of these
groups can contribute to ensuring effective access to justice for victims.

Many valuable lessons were drawn, but I will not be more specific here and
now.

However, you should be looking forward to listening to my co-panellists: Ms
Thelma Aldana, Attorney-General of Guatemala, and Mr Mike Chibita,
Director of Public Prosecutions of Uganda. They will present the workshops
in more detail.

Ladies and gentlemen,
The Security Council recently adopted a new Women, Peace and Security
resolution (2242). It builds further on the ground breaking resolution 1325.

Let us use this resolution as an opportunity to do better and step up our
efforts to advance the rights, representation and resources of women.
As a representative of a feminist government, I can assure you that we are
fully committed to work even harder and build strong partnerships.
The question is to ensure justice for victims of sexual and gender-based
crimes.

The answer is to make sure that shame and punishment is due where shame
and punishment belong. Thank you.

Part 2 - Enhancing empowerment of victims

Excellences,
Ladies and gentlemen,
We are discussing here today: Ensuring access to justice and the
empowerment of victims.



I believe they are mutually reinforcing and interdependent. It is hard to
achieve one of them without the other.

As I mentioned earlier, one of the main priorities of our feminist foreign
policy is to strengthen women’s access to resources.

During 2014, only 35 percent of economic support in post-conflict recovery
programs went to women. The rest, needless to say, ended up with the other
sex.

To achieve real change, political commitments need to be accompanied by
sustainable financing with measures to address root causes of violence.

Sweden vows to continue promoting women’s social, political and economic
empowerment.

We will continue to counter narratives that reinforce negative gender roles.

And we will also continue to support organizations working to engage men
and boys in the pursuit of gender justice.

Recent good practice from conflict-affected countries show the importance
of engaging men and boys to prevent sexual and gender-based crimes from
being committed in the first place. 

Ladies and gentlemen,
Sweden applies a broad approach to the empowerment of victims. We try to
connect international expertise and practitioners with development
cooperation, national justice mechanisms and civil society.

Let me give a few examples of how joining forces can contribute to
empowering victims to access justice.

In Guatemala, we are working with partners – including the Attorney
General’s Office – to strengthen capacity of national investigations and
prosecutions of serious sexual and gender-based crimes.

We also provide support to the UNDP transitional justice program, and to
Unicef.

We address the empowerment of victims through supporting civil society
organizations, including women’s rights and victims’ organizations.



One example is our support to the work of the civil society organization
Kvinna till Kvinna in Iraq and Syria.

Their work is crucial in building networks of women at the grassroots level
that drive change bottom-up. In this way, responses to sexual and gender-
based violence are strengthened.

Our support to the ICC Trust Fund for Victims amounts to 4 million euro
during the last three years. The result is the empowerment of victims of
sexual and gender-based crimes in Uganda and the Democratic Republic of
the Congo.

As a main donor to UN Action Against Sexual Violence in Conflict, we are
supporting victims in a range of different countries worldwide.

Let me take just an example: UN Action has funded the deployment of
Women’s Protection Advisers in the Democratic Republic of the Congo and
Côte d’Ivoire.

In Côte d’Ivoire, a new national strategy to combat gender-based violence
was launched during a UN Action inter-agency mission last year.

The UN Team of Experts has also provided assistance to the Central African
Republic to improve investigations of sexual and gender-based crimes.

The panel of judges in Guinea has also been supported by the Team of
Experts

This has resulted in indictment for crimes allegedly committed during the
events of September 28th in 2009, including sexual violence.
Organizations such as Justice Rapid Response should be utilized as a means
to strengthen national capacity through the rapid deployment of expertise.

I am pleased that Justice Rapid Response has strengthened its cooperation
with UN Women.

Let us also welcome that a separate roaster for experts on the investigation
and prosecution of sexual and gender-based crimes has been launched.

Ladies and gentlemen,
Sustainable solutions and measures to address root causes of violence are
necessary.



As some of you might know, Sweden is committed to allocating 1 percent of
our GDI to development cooperation.

Let me also assure that gender equality, as well as women’s rights and
empowerment, will remain top priorities in our development cooperation and
humanitarian assistance.

To conclude: If our common commitment is to be taken seriously, we need
to make sure that women’s voices are being heard.

The needs and realities of women living in conflict and post-conflict
countries must influence our decisions.

We must pledge to continue to work together with international and regional
organizations. With states, civil society organizations, and not least with
affected women and men themselves.

And our goal will remain the same: To empower women to claim their rights.

Because women’s rights are human rights.

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
utdelningen av Tucholskypriset
Publicerad 17 november 2015 Uppdaterad 17 november 2015

Stockholm, 15 november 2015. Det talade ordet gäller.
Kära vänner.

På många platser - i Paris, i Beirut, ständigt i Irak och i Syrien - står friheter
under målmedveten attack.
Fängslade författares dag är viktigare att uppmärksamma än någonsin - för
att påminna oss om vilka som går först i leden för att försvara våra friheter
och för att visa vårt stöd för alla de som offrat allt för sina övertygelser.

I helgen invigdes också konstverket "Bibliotecha Non Grata" i Umeå
stadsbibliotek. 350 refuserade verk bakom frostat glas. Konstnärerna Måns
Wrange och Igor Isaksson konstverk kan ses som en kommentar till alla de
verk som aldrig når offentligheten. I Sverige begränsas dessa till de böcker
som refuseras av förlagen.

För många med mig är det fria ordet som bland annat kommer till uttryck i
litteraturen och journalistiken grundläggande för ett öppet och demokratiskt
samhälle. Men vi påminns ständigt om att det fria ordet inte är någon
självklarhet i vår omvärld. Det är därför viktigt att försvara yttrandefriheten
också utanför våra egna gränser.

Enbart under 2015 har 70 journalister i världen dödats när de utfört sitt
arbete, och en av tolv – så är siffran i förhållandet mellan antalet lösta fall
och antalet olösta fall av dödade journalister. Vi måste få ett slut på
straffriheten! Vi måste bjuda motstånd mot det hat som göder våld mot
journalister, författare och mot yttrandefriheten.

Om några veckor kommer den belarusiska författaren Svetlana Aleksijevitj
ta emot årets Nobelpris i litteratur år 2015. Vi vet hur svårt det har varit för
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Aleksijevitj att arbeta i sitt hemland och det gör mig extra stolt över att
Sverige och Göteborgs stad erbjöd henne en fristad för två år och därigenom
gav henne möjlighet att arbeta i lugn och ro.

Det är oerhört angeläget att fortsatt stödja och uppmuntra det svenska
fristadssystemet. Jag kommer därför att ge Statens kulturråd ett förtydligat
uppdrag att verka för fler fristäder i Sverige och främja samverkan mellan
fristadskonstnärerna och det övriga kulturlivet i Sverige.

Under de senaste månaderna har jag spenderat mycket tid åt och i den
humanitära katastrof som pågår och drabbar tusen och åter tusentals
människor - i flyktingläger, i Libanon, Turkiet och som drabbar många
människor på väg genom Europa. Under ett besök i Serbien för två månader
sedan pratade jag med de medmänniskor som lämnat allt bakom sig, allt
utom sin stolthet och sina minnen. Deras mänskliga rättigheter är dina och
mina mänskliga rättigheter. Varken mer eller mindre.

Och vi alla, hela det internationella samfundet står just precis nu inför en
utmaning som testar våra grundläggande värderingar. 
Rättssäkerhet och asylrätt - vad betyder de? Våra grundläggande principer -
tål de prövning? Eller är det bara de vackraste av ord?

Årets Tucholsky-pristagare Arkadij Babtjenko är en modig och klar röst, i en
tid då fler modiga röster behöver höras. Jag önskar dig lycka till och hoppas
att detta pris kan bidra till din gärning.

Tack!

 



Tal från Kulturdepartementet

Inledningsanförande av Alice Bah
Kuhnke på Länsstyrelsen i
Stockholms läns
rundabordssamtal "Delaktighet
och inflytande – på riktigt"
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 18 november 2015

Stockholm, 11 november 2015. Det talade ordet gäller.
Arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter är en fråga om
mänskliga rättigheter och det är också den huvudsakliga utgångspunkten i
regeringens arbete för att uppnå det övergripande målet för strategin för
romsk inkludering: att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga
möjligheter i livet som den som är icke-rom.

Låt mig vara tydlig: detta mål ligger fast och regeringen kommer att fortsätta
arbetet med att skapa förutsättningar för romers inkludering i samhället.

Både i regeringsförklaringen 2014 och 2015 har statsministern lyft arbetet
mot antiziganismen i Sverige och Europa som ett prioriterat område för
regeringen. Detta är också en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet som
regeringen och alla ni som är i detta rum ska fortsätta utveckla.

Utvecklingen mot att nå strategins mål går framåt men ännu återstår flera
utmaningar.

Därför har regeringen i Budgetpropositionen för 2016 föreslagit att arbetet
med strategin tillförs 58 miljoner kronor under perioden 2016–2019.

Hur dessa medel ska fördelas under nästa fas av strategin arbetas det med
just nu. I det ingår att ta del av rapporter som kommer in till regeringen i
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början på nästa år och även analysera behoven som finns.

Men framförallt så behöver vi fortsätta ha en dialog med det romska civila
samhället om hur och vad vi ska göra framöver.

Det sker på olika sätt. Dels genom att jag så ofta jag kan har dialoger med
olika romska företrädare och sakkunniga, och dels genom kontinuerliga
möten på tjänstemannanivå med Regeringskansliets romska referensgrupp.

Detta är lika viktigt som det är självklart. Romsk delaktighet och inflytande
ska fortsatt prägla arbetet med strategin på alla nivåer.

Och det för mig till det här rundabordssamtalets tema: delaktighet och
inflytande – på riktigt.

Det vi sett i genomförandet av strategin för romsk inkludering är att romers
delaktighet bidragit till goda resultat på alla nivåer.

När jag deltog på en konferens om romsk inkludering i Luleå tidigare i år
diskuterades bl.a. frågan om de nationella minoriteternas rätt till delaktighet
och inflytande. Då pratade jag bl.a. om vikten av att våga dela med sig av
makt.

Detta är en grundläggande utmaning, men en maktfördelning kan ske på
olika sätt och fram till en viss punkt beroende på vad som avhandlas.
Nyckeln är att skapa öppenhet och tydlighet kring processen.

Det kan ske genom att det skapas förutsättningar för god insyn genom
informations- och erfarenhetsutbyte mellan beslutsfattare och företrädare för
de nationella minoriteterna.

Att formerna för processen förankras är också viktigt. Det har t.ex. gjorts
tillsammans med Regeringskansliets romska referensgrupp genom att
arbetsformerna dokumenterats, och vid behov justerats, under processens
gång. Det behöver också fortsatt ske när ämnen och förutsättningar
förändras.

Men hur processen utformas och vad den ska leda till bör bedömas från fall
till fall. Ärendena och beslutsstrukturerna ser olika ut och det bör finnas
frihet att finna former som fungerar på olika nivåer och inom olika
verksamheter.

Det avgörande är att de nationella minoriteternas får möjlighet att tydliggöra



och framföra sina synpunkter och att dessa beaktas där det är möjligt. För i
slutändan är det de ansvariga beslutsfattarna som avgör och då behöver
beslutsunderlaget vara det bästa möjliga.

Jag har uppfattat att det, trots utmaningar och problem, har hänt en hel del
positivt med romers delaktighet under de åren strategin varit igång.

Exempelvis har olika former av samråd utformats inom pilotkommunerna,
utifrån förutsättningar i dessa och önskemål från de lokala romska
organisationerna.

Myndigheter arbetar på olika sätt med att involvera romsk kompetens i
genomförandet av sina uppdrag inom strategin. Skolverket är ett intressant
exempel på det. Länsstyrelsen i Stockholms län som gjort denna konferens
möjlig med aktivt romskt deltagande är ett annat bra exempel. Vi behöver
fler sådana exempel.

I den oberoende statliga kommittén Kommissionen mot antiziganism är de
romska ledamöterna i majoritet.

Dessa exempel på ökat romskt deltagande och inflytande, som faktiskt inte
fanns för 4-5 år sedan, är värda att ha med sig i det fortsatta arbetet med att
utveckla och hitta former för att romer och nationella minoriteter i Sverige
ska få reellt inflytande i de frågor som rör dem.

Jag är säker på att dagens rundabordssamtal och era diskussioner kan bidra
till detta. Jag ser fram emot att ta del av resultaten. Tack för ordet!



Tal från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes tal vid
seminariet "The Hero Factor
Against Extremism"
Publicerad 12 november 2015 Uppdaterad 18 november 2015

Stockholm, 11 november 2015 Det talade ordet gäller
Two weeks ago a young man with a sword in his hand walked into the school
Kronan in the town of Trollhättan and killed a young boy and another young
man in what the police suspect to be an attempt towards these human beings
based on the color of their skin.

Violent extremism is a serious problem for democratic societies. When
people use and legitimise violence as a political method, terrorism can
develop and democracy is then under an urgent threat.

However, extremism does not originate from vacuum, which means that we
must tackle the breeding grounds of extremist groups on an early stage.

In august, the Swedish government adopted an action plan with 21 measures
in order to make Sweden more resilient and better prepared to prevent
violent extremism. The aim of these measures is to improve our knowledge
of violent extremism and develop preventive initiatives and methods.

The Swedish government has also presented a new counter-terrorism
strategy with a strong focus on prevention.

The link between radicalization and violent extremist actions is complex, but
we know that extremism thrives in societies where racism and undemocratic
attitudes are wide-spread.

When a person feels that he or she doesn’t belong in his or her country or
city – when he or she feels marginalized – violent ideologies function as an
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engine that give a sense of purpose and belonging to that individual.

Regrettably, many extremist groups are experts at using some young
peoples’ search for meaning, redemption and revenge to target these
individuals with violent and antidemocratic messages via the internet and
social media. The extremist groups aim to attract these young people with
ideological material such as images, symbols, music and films, by using
popular media such as Twitter, Facebook and Instagram.

It is therefore crucial that young people have the tools to critically question
extremist messages and propaganda, both on the internet and outside. In this
respect, I’m very glad that we have the privilege to hear a bit more about
how the Swedish Media Council works with improving the media and
information literacy of children and young people, at the end of this seminar.

Unfortunately extremist groups sometimes succeed to convince others that
using violence and seriously harming or killing human beings is an act of
heroism.

Whereas most of us look at Anders Behring Breivik, the brothers Saïd and
Chérif Kouachi, and Anton Lundin Pettersson as violators of human rights
and criminals, there are others who regard them as heroes. Even if violent
extremists generally don’t attract widespread support, they are of concern to
society as a whole since their violence targets the core of our democratic
systems.

This underlines all too well the need for children and young people to be able
to see alternative paths in life that form a sharp contrast to the extremists’
propaganda.

Children and young people need good role-models to look up to – may they
be real or fictive. What unites them is the hero factor – a unique quality to
perform extraordinary deeds for the benefit of others. In the Swedish
tradition we have heroes such as Bamse, Pippi Longstocking and Lisbeth
Salander.

We are very happy to have invited Suleiman Bakhit here today. Suleiman
Bakhit is a prevention and heroism expert. His work focuses on terrorism
prevention for high risk youth in Jordan, by countering the violent
extremists’ narratives and mythology.

He will tell us about how heroism can be used as an antidote to extremism.



Welcome on stage, Mr Bakhit. 



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av Stockholms
internationella filmfestival 2015
Publicerad 11 november 2015 Uppdaterad 11 november 2015

Stockholm, 10 november 2015. Det talade ordet gäller.
Dear friends,

We all know that very few things can be hidden when we look ourselves in
the mirror. The reflection eliminates the picture we had in our head and
shows us life just as it is. All the little things we might pretend don't exist,
stare us blunt in the face from the mirror. Even though we are not all as bad
as she is, it is just like Snowwhite's stepmother; the mirror confronts us with
the truth.

This is an image of what Europe is struggling with today; our reflection in the
mirror is brutally honest and doesn't show what we expected.

Dear film lovers,

I don't have to convince you of the fact that film as an art form is totally
unique. As every other art form it has a fundamental value in itself. But its
very strong impact and potential to reach a big audience makes film
important also from a democratic perspective. Film can portray the present
and past seen from different viewpoints and the audience can be small or
large, without really saying anything about the relevance of a film.

I am impressed by the program of the 26th Stockholm International Film
Festival. 190 new films from 70 different countries shows that Stockholm
can indeed offer a festival of global importance. This also shows the
potential of this art form to unite people from different countries and
different cultures.
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The Stockholm International Film Festival demonstrates courage and fulfils
the ambition to be a truly contemporary festival in tune with the times. This
is not at least clear from the list of participating guests. This year, Ai Weiwei,
one of the most important and influential artists of our time, has accepted to
present the Stockholm Impact Award. This is a clear recognition of the
respect that this festival enjoys in the artistic world.

The fact that you this year have chosen to put the spotlight on one of the
most burning issues of today – migration – also underlines the relevance of
this festival. And since the Stockholm festival has activities all year around,
what is shown during these intense weeks in November, will resonate during
the whole year.

It is my conviction as minister for both culture and democracy that film can
give good preconditions to strengthening freedom of speech and thereby help
building a stronger democratic society. Consequently, the Swedish
government proposes to introduce this as an objective for the new Swedish
film policy.

Dear friends,

Europe's reflection in the mirror is not flattering.

In many ways it is an unpleasant picture. The shores of the Mediterranean
have shown us destinies of children that waken our despair. Threats,
violence, suspicion and fear meet many of those seeking shelter in Europe
today.

But the picture also shows an enormous solidarity. People are putting their
own needs aside and generously offer their time, means and compassion in
their encounter with strangers.

Over the last few months I have repeatedly been overwhelmed by people's
commitment and willingness to help. There are many forces of good who
really want to turn this very difficult situation into something hopeful. At the
same time, the brutality and lack of empathy shown by some, to people in
their most vulnerable situations has been shocking.

The reflection in the mirror shows us a Europe not fully able to trust the
guiding values that have made us strong. A Europe which hesitates as to
whom should be included in our solidarity. And a Europe that falters before
the responsibility that the rest of the world expects us to take.



I can understand that. I can see where the fear and anxiety comes from, even
though I never will accept its outermost consequences. But I wish that we
will see a Europe that will ultimately dare to stand strong and united in
facing this challenge.

To help us achieve this, we need to be able to see ourselves in the reflection
of others. As an art form, film has exceptional possibilities to offer such
reflections.

From the Festival Program it is clear that many important experiences await
the audience of the Stockholm Film Festival. I can't think of a more inspiring
context than a film festival to discuss life and the world as it is today.

I am very proud to declare the Stockholm International Film Festival of 2015
open.

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes tal på Sveriges
ungdomsråds kongress
Publicerad 30 oktober 2015 Uppdaterad 30 oktober 2015

Stockholm, 29 oktober 2015 Det talade ordet gäller.
I’m very glad to see that so many committed young people from all parts of
Sweden and from a number of other countries such as Spain, Denmark and
Turkey have gathered here in Stockholm for this important conference.

The last few months have been extremely dramatic with tens of thousands of
people fleeing from war and terror arriving at our borders, horrifying attacks
on asylum accommodations and refugee centres around the country, and
most recently the massacre at the primary school ”the Crown” in Trollhättan.
In this troubled time the work of youth councils in Sweden and in other
countries are more important than ever. In particular the task of promoting
democracy and the inclusion of all have never been more important.

Some of you come from Stockholm. Some of you come from other parts of
Sweden and some of you have travelled here from other countries. Let me
ask two questions:

How many of you did pass the Central train station on the way here and
noticed all the refugees from Syria, Iraq and Afghanistan that seek shelter
there? (Please raise your hands)

How many passed by a Roma migrant begging in the street, on your way
here? (Please raise your hands)

Even though Sweden is situated in the remote northern outskirts of Europe
we have never been isolated from the rest of the world – this we learn from
our history. But today it stands clearer than ever that we are part of a global
context that we cannot isolate ourselves from. War and oppression in other
parts of the world, leading to millions of people fleeing for their lives results
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in significant numbers of refugees arriving also to Sweden. The forecast says
that somewhere between 140 000 and 190 000 refugees will arrive here only
this year.

The many Roma migrants who beg in our streets and the many people
fleeing from war and oppression in Syria and neighbouring countries forces
us all to take a stand. Who do I want to be as a person? One that turns my
back on people in deep need and distress or one that cares and do my best to
support and be compassionate. The situation also forces our whole society to
choose direction. For the government that I represent this choice is clear.
Sweden will be a country that stands up for and provides a safe place for
people in need and distress.

Sweden will without doubt face significant challenges receiving and taking
care of the many refugees who have arrived recently and who will continue
to come. To manage this in a good way, all parts of society have to work
together and have important roles to play: the national government,
authorities at various levels, the business sector and civil society.

Those who are new in Sweden should not only be provided with housing,
income and education. It is also very important that they become part of the
civil society and feel part of democracy. Many of those who arrive in
Sweden right now are young. Here I think that The Swedish association of
Youth Councils and the local youth councils has very good potential to make
an important contribution.

I've been talking about Sweden as a part of the global community. The
ongoing refugee crisis also shows how important cooperation within the EU
is to meet common challenges. I was therefore very pleased when I saw that
the theme of this conference is: “YOU and the EU - On European politics”.

Finally, I want to thank you for inviting me to hold an opening speech at this
conference. The program of the conference looks very exciting, and I am
sure that the conference will give all of you lots of energy, knowledge and
new ideas to take back to your important work with youth councils all
around the country. Democracy needs to be protected and developed, more
people need to be involved and we must do this together. All of you that are
here today, as well as the rest of civil society in Sweden has an important
role to play in this work.



Tal från Kulturdepartementet

Alice Bah Kuhnkes tal vid
utdelningen av Per Anger-priset
Publicerad 19 oktober 2015 Uppdaterad 19 oktober 2015

Stockholm, 14 oktober 2015. Det talade ordet gäller.
Ministra de cultura y democracia – un título muy lindo que contiene muchas
cosas que dan orgullo a nuestro país. Pero defensor de los derechos
humanos… vaya título!

El gobierno y yo trabajamos mucho para fortalezer los derechos humanos en
Suecia y el extranjero, pero sin las organizaciones no-gubernamentales que
me examinan a mi y a otros políticos seríamos mucho más pobres!*

*(Kultur- och demokratiminister – en väldigt fin titel som rymmer mycket att
vara stolt över i vårt land. Men människorättsförsvarare… vilken titel!

Regeringen och jag lägger ned mycket arbete för att stärka de mänskliga
rättigheternas ställning, både i Sverige och utomlands men utan de CSO som
granskar mig och andra politiker skulle vi vara mycket fattigare!)

Att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter är en
oemotsäglig princip. Tyvärr blir vi dagligen påminda om att den ännu inte är
en verklighet.

Just därför behövs stater, organisationer och individer som bevakar,
uppmärksammar och försvarar de mänskliga rättigheterna. Just därför har
den svenska regeringen tagit beslut om en ny strategi för arbetet med
mänskliga rättigheter i Sverige bredvid vilken vi, som tidigare annonserats,
kommer att lägga fram förslaget att en ny oberoende nationell institution för
mänskliga rättigheter inrättas direkt under Sveriges riksdag.

En oberoende MR-institution bör ha befogenhet att främja och skydda de
mänskliga rättigheterna och ges ett brett mandat som är tydligt formulerat i
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lag eller grundlag. En oberoende MR-institution behövs i Sverige bredvid
organisationer och individer som kämpar för uppfyllelsen av de mänskliga
rättigheterna. De behövs här och de behövs i andra delar av världen. De
behövs i Meta i Colombia.

Islena Rey Rodríguez, jag har svårt att sätta ord på min respekt, min
tacksamhet och min beundran för din gärning. Det är ett privilegium för mig
som demokratiminister med ansvar för arbetet för de mänskliga rättigheterna
i Sverige att försöka.

Jag vill först ge en bild av den verklighet som är din vardag, eftersom den för
oss andra i denna sal är så svår att föreställa sig. Regionen Meta har under de
senaste 20 åren präglats av en väpnad konflikt mellan den colombianska
staten och minst tio olika grupperingar av FARC-gerillan. Samtidigt har olika
paramilitära grupper verkat i regionen, med frekventa väpnade aktioner.
Under de senaste åren har också kriminella gäng ökat sin närvaro i området.
Alla dessa grupper är nära sammankopplade med narkotikahandeln.

Gruppernas väpnade aktioner får ofta allvarliga konsekvenser för
civilbefolkningen - tvångsförflyttningar, påtvingade försvinnanden,
kidnappningar, riktade mord och under den senaste tiden många dödshot.
Människor på landsbygden är de mest utsatta, och särskilt
ursprungsbefolkningen. Även städernas invånare hotas och pressas på
pengar.

Hittills i år har två mord rapporterats i Meta, som har kopplingar till den
otrygga situationen, liksom 14 dödshot och fem godtyckliga
frihetsberövanden. Förra året blev siffran fyra mord.

I denna overkliga verklighet förmår, orkar och vågar du stå för allas lika
rättigheter. Rättigheter som många tar för givna men som människorna i
Meta inte kan unna sig lyxen att våga lita på.

Rätten till liv, rätten till en rättvis rättegång, fackliga rättigheter,
yttrandefrihet… Dessa och andra fri- och rättigheter är hotade i Meta, men
försvaras av dig och den organisation du var med och grundade för 26 år
sedan – Comite Civico por los Derechos Humanos del Meta. Ni ger
vägledning, ni talar öppet om de illegala aktiviteterna och ser till att
övergrepp rapporteras. Ni räddar liv.

Det du gör är farligt. Du har blivit utsatt för flera mordförsök, och du var
nära att dö när du en gång blev skjuten med flera skott. De som vill tysta dig



och din organisation skyr inga medel. Du är nu ensam kvar av dem som
grundade Comite Civico por los Derechos Humanos del Meta (CCDHM)–
alla andra har mördats eller tvingats i exil.  Priset du betalar för de mänskliga
rättigheterna är högt.

Motiveringen för  Per Anger priset som du nu tilldelas lyder:

”Islena Rey Rodríguez tilldelas årets Per Anger-pris för hennes ihärdiga
kamp mot våld och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i en av
Colombias farligaste regioner. Trots upprepade mordförsök och statens
oförmåga att ge henne ett fullgott skydd, fortsätter hon att stötta politiska
fångar och dokumentera övergrepp som sker i korselden mellan
narkotikahandel, paramilitär och starka ekonomiska intressen. Islena Rey
Rodríguez ger inspiration och sprider hopp till våldsoffren i Colombia och till
människorättsorganisationer världen över.”

Islena Rey Rodríguez, varje dag du verkar är en viktig dag för kampen för de
mänskliga rättigheterna. Du är en förebild och en hjälte.

Hoy es un honor para mi entregarle este premio a Usted. Espero que el
premio, que está lleno de nuestro respeto, le puede dar más fuerza en su
lucha!*

*(Det är en ära för mig att idag få överlämna detta pris till dig. Jag hoppas att
priset som är fyllt av vår respekt kan ge dig kraft i kampen!)



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
BRÅ:s seminarium om hot och
våld mot yrkesgrupper
Publicerad 08 oktober 2015 Uppdaterad 08 oktober 2015

Stockholm, 7 oktober 2015 Det talade ordet gäller.
”Nu går det inte längre. Mina barns mobilnummer läggs ut på en blogg med
uppmaning att ringa. Vi samlar in barnens mobiler. Jag byter nummer. Vidtar
flera säkerhetsåtgärder. Öppenhet blir slutenhet. Livet har förändrats.” Så
skriver DN:s Niklas Orrenius efter att han försökt få en intervju med
bloggerskan Julia Caesar och därefter hotats via olika kanaler.

Journalister och andra medieaktörer som självständigt rapporterar och
granskar olika ämnen och makthavare, utgör människors viktigaste källa till
information om samtiden, politiken och vårt gemensamma samhälle.

Tidningar, radio, internet och tv utgör också en länk mellan olika grupper i
samhället och en arena för den fria opinionsbildning som är förutsättningen
för ett demokratiskt samhälle. 
Olika yrkesgrupper som utsätts för den här typen av hat och hot blir givetvis
rädda för att hoten inte stannar på nätet, utan att de realiseras i verkliga
våldshandlingar.

Hot och trakasserier, likt de som Niklas Orrenius utsatts för, eller hans
journalistkollega Annika Hamrud, som dessutom är en av dom många
journalister som inte har en anställning och ett mediehus i ryggen, är därför
ett hot för demokratin – de riskerar att pressa dessa personer till självcensur
och tystnad; och till att färre deltar i debatten om olika samhällsfrågor.

Med hjälp av Brottsförebyggande rådets rapport, som vi i dag ska få veta
mer om, har vi fått en tydligare bild av hur politiker, journalister,
redaktioner, riksdagsledamöter, poliser, konstnärer, kulturinstitutioner och
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opinionsbildare, anställda inom vård och omsorg med flera, blir utsatta för
trakasserier, hot och våld, i syfte att påverka olika beslut och skrämmas till
tystnad och passivitet. 

Förutsättningarna att sprida anonyma hot har tyvärr accelererat i takt med
den snabba utvecklingen av informationsteknologin och sociala medier. Men
när hot och trakasserier blir verklighet, spelar förutsättningarna som ger
hoten en grogrund en biroll – hot och trakasserier grundas i avsikter – en
vilja att påverka eller skrämma någon. 

När respekten för allas lika värde, i Sverige och i vår omvärld, minskar; när
opinionsstödet för rasistiska  rörelser ökar, hårdnar även den offentliga
samtalstonen.

Avsikterna att skrämma till tystnad och passivitet ökar.
I detta samhällsklimat blir redan utsatta grupper mer utsatta. Via sms, e-post
och sociala medier attackeras människor inte bara för sina åsikter, utan även
för sin bakgrund, sexualitet eller sitt utseende.

Förtroendevalda med utländsk bakgrund uppger oftare att de utsätts för hot
och våld än förtroendevalda med svensk bakgrund. 
Kvinnor utsätts i högre grad för hot och våld i arbetet än män, och kvinnliga
heltidspolitiker är mer utsatta än sina manliga motsvarigheter. 
Hoten, hatet och våldet är med andra ord inte slumpartat, det drabbar inte
alla, generellt, utan det finns ett tydligt syfte att skada vissa grupper i vårt
samhälle.

Och det här kontinuerliga flödet av hot, förtal och förolämpningar leder till
en normaliseringsprocess. Ett vanligt skäl till att till exempel journalister inte
anmäler hot och våld internt och till polisen är att de inte uppfattade
händelserna som tillräckligt allvarliga.

Att hot och trakasserier börjar ses som en ”naturlig del av uppdraget” kan i
sin tur i förlängningen försvåra rekryteringen av nya personer. En
förutsättning för att kunna arbeta professionellt med att förebygga och
hantera denna typ av hot, är att omfattningen av hot, trakasserier och våld
synliggörs.

Att anmälningsbenägenheten är låg leder till att brott inte dokumenteras och
att hotbilden blir missvisande. Vi måste alltså stoppa
normaliseringsprocessen av dessa hot och trakasserier och göra dem till vad
de är – brott. 



Den största gruppen förövare består i enskilda privatpersoner som hotar och
trakasserar via nätet, vilket innebär att en stor del av ett förebyggande
arbetet måste handla om att förändra normer och attityder till hur vi beter
oss mot varandra på just nätet. Detta gäller bland barn och unga, men också
bland vuxna människor.

Faktumet att en majoritet av de hot som görs på nätet har rasistiska och
sexistiska förtecken visar dock på att attitydförändringar på nätet går hand i
hand med att stoppa den polariserande agendan som t.ex. vissa rasistiska
grupper i vårt samhälle medvetet driver. 
Som svar på detta måste vi stärka och värna demokratin och det öppna,
pluralistiska samhället.

För att ett förebyggande arbete ska vara framgångsrikt måste det vara och
uppfattas som icke-diskriminerande och rättssäkert.
Därför, för att möta detta avser regeringen under kommande år arbeta fram
en handlingsplan med åtgärder i syfte att öka kunskapen om dessa frågor och
förbättra det förebyggande arbetet.

Vi måste säkerställa att internet och smarta telefoner fortsatt symboliserar en
positiv kraft för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Genom
internet har fler fått möjlighet att hålla sig informerade, fler har fått möjlighet
att tycka till.

Vi måste kunna prata om feminism och flyktingfrågor, samt granska
rasistiska grupperingar, utan att bli hotade eller trakasserade. 
Och vi måste alla kunna gå till jobbet och göra vårt jobb utan att öppna vår
mejl och få ont i magen.

Under våren kommer jag att intensifiera och strukturera arbetet med dessa
frågor genom samtal och publika arrangemang initierade från oss i
regeringen. Då behöver jag att vi gemensamt samarbetar för ett tryggare och
ett rättssäkrare Sverige där yttrande och tryckfriheten fredas.



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke på Film-
och TV-näringsdagen 2015
Publicerad 30 september 2015 Uppdaterad 30 september 2015

Stockholm, 30 september 2015 Det talade ordet gäller.
Tack för att jag har fått komma hit i dag!

Jag vet att många av er har följt det senaste halvårets diskussion om
filmpolitik nära och intensivt. Och jag vet att många av er har använt era
semestrar till att svara på remissen om Framtidens filmpolitik.

Tack för det!

Och förutom många tydliga remissvar fick jag igår, som av en händelse inför
i dag, ta emot ett brev från ett antal företrädare för filmbranschen varav flera
är här i dag.

Jag har tyvärr inte har haft möjlighet att vara här under förmiddagen men jag
tar för givet att den nya filmpolitiken på ett eller annat sätt har diskuterats
under dagen. Så först och främst vill jag verkligen tala om svensk films
förutsättningar!

Förändring skapar oro. Stora förändringar skapar större oro. Så har det alltid
varit och så kommer det alltid att vara. Det gäller dessutom allt i vårt
samhälle. Det gäller alla politikområden. Det gäller kulturens alla olika
områden, det gäller filmen.

När regeringen sa upp det haltande filmavtalet, som glädjande hela 70
procent av remissinstanserna plus regeringen inte önskar längre – när
regeringen sa upp avtalet så var jag tydlig med två saker som jag upprepat
och upprepat i snart ett halvår:
1) Det kommer inte bli mindre pengar till svensk film; 
2) det kommer bli mer inflytande för fler aktörer över och i svensk film. 
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Filmavtalet har som mest, för det förutsätter jag att ni alla är väl medvetna
om, att summan ju har skiftat över åren, men som mest, toppnoteringsåret,
har filmavtalet gett 429 miljoner kronor för stöd till produktion, distribution
och visning av svensk film.

Den nya filmpolitiken kommer från 2017 finansieras med 435 miljoner
kronor för exakt samma saker. Det är med andra ord - och låt mig vara
väldigt tydlig - inte mindre utan något mer pengar till svensk film, inklusive
till svensk filmproduktion. Och för att vara övertydlig, Björn Rosengren och
co: det är mer pengar också till filmproduktionen i de pengarna regeringen
har avsatt!

Utöver dess mer medel, som regeringen nu på egen hand, utan några andra
parter prioriterar och skjuter till, det är i jämförelse med det vi lämnar, från
200 till 435 miljoner kronor som avsätts. Så finns det utanför staten, viljor
och pengar som jag vet att det just nu förhandlas och pratas kring. 

Det handlar bland annat om tv-bolagens resurser för svensk filmproduktion.
Jag har heller ingen anledning att tro något annat än att dessa resurser
kommer att gå till svensk film även i framtiden. På vilket sätt eller via vilka
vägar kan inte jag svara eftersom just dessa pengar inte är regeringens pengar
att styra över. Vilket enligt mitt tycke är fantastiskt viktigt och bra. Med
andra ord – förutom mer pengar från regeringen än vad alla avtalspartners
bidrar med sammanlagt till svensk film så kommer ytterligare medel, kanske
hela 50, 60 miljoner komma till branschen via andra kanaler.

Svensk filmbransch mår bäst av så mycket pengar som möjligt från så många
håll som möjligt. Risker sprids och möjligheter skapas ju fler aktörer som vill
investera i svensk film. Så länge regeringen säkerställer grundplåten som är
mer än vad grundplåten stod för tidigare, så är allt som kommer till enbart
bonus!

Regeringens mål är att skapa en ny filmpolitik som på bästa sätt kan bidra till
att svensk film kan fortsätta utvecklas. Jag menar att filmen som konstform
är en väsentlig del av yttrandefriheten och därmed en av förutsättningarna
för en fungerande demokrati. Filmen kan med sin mångfald av berättelser
bidra till att utveckla vårt samhälle. Den kan både utmana oss och skapa
gemenskap. 

För att det ska vara möjligt måste svensk film hålla en hög kvalitet. Men den
måste också fortsätta vara relevant för människor, för publiken. Svensk film
måste förena det smala och det breda. Svensk film måste innehålla både det



experimentella och det underhållande.

En viktig målbild för mig har också varit att svensk films framtid ska
debatteras och bli angelägen för Sveriges riksdag. Den har nämligen lyst med
sin frånvaro från den kulturpolitiska debatten. Istället har politiker hänvisat
filmbranschens stora utmaningar med – ”Det är ju inget vi styr över, det är
’filmavtalets parter’ ”. Det dåliga argumentet för att inte ta ansvar för svensk
films möjligheter är bara en av flera anledningar till att filmavtalet inte
fungerar som kreativ bas för filmens utveckling.

Jag gläds därför väldeliga åt diskussionerna som pågår just nu både på och
utanför kulturdelarna. Om bara fakta får lite mer utrymme framför allt
”hittepå” så kan filmen äntligen bli en stor kulturpolitisk angelägenhet. Jag
hoppas med andra ord att debatten fortsätter och att filmpolitiken kan
beredas en levande diskussion i en mångt bredare krets än tidigare.

Ett annat argument mot att fortsätta med det haltande filmavtalet är avtalets
senaste års låsta diskussioner. Möjligheten att lyfta blicken för att hitta
kreativa lösningar för hela branschens bästa har varit små.

Men efter att ha tagit del av det engagemang och de många kreativa idéer
och förslag som uttrycks i remissvaren är jag helt säker på att när vi nu
kommer att öppna upp för fler aktörer inom filmbranschen att påverka
svensk film. Så kommer vi hitta nya former för samtal även utan ett
filmavtal. Samtal som kan ta tillvara det positiva i filmavtalsmodellen, men
som kan bli mycket mer givande och kreativa och som på allvar kan se till
det gemensamma bästa i branschen. Samtal både internt inom filmbranschen,
i riksdagen men självklart också mellan politiker och branschen. 

Men det finns ju fler viktiga verktyg för en fungerande filmbransch. En av de
stora utmaningarna som jag ser fram emot att få arbeta och brottas med
under det kommande året - är att få till stånd en fungerande marknad för
film. En marknad som inte går miste om stora intäkter år efter år. Där
pengarna, de viktiga intäkterna för alla de aktörer som jag vill ska få bättre
förutsättningar med en ny filmpolitik, inte hamnar i fickorna på rent
kriminella personer, som i stor skala gör filmer tillgängliga. Utan att de som
gör filmerna - skådespelare, manusförfattare, regissörer och producenter - får
en krona. 

För att åstadkomma det måste alla bidra. Bra arbete görs redan, men mer kan
definitivt göras.



För mig som kultur- och demokratiminister är upphovsrätten central. Ett
starkt upphovsrättsligt skydd är en förutsättning för att Sverige ska fortsätta
att vara ett framgångsland när det gäller de kulturella och kreativa
näringarna. Skapande, kreativitet och investeringar måste stimuleras genom
att upphovspersoner och andra rättighetshavare får betalt för sitt arbete.

Upphovsrätten är med andra oerhört viktig för att vi över huvud taget skall
ha en kreativ sektor och för upphovspersonernas möjligheter att kunna leva
på sitt skapande. Och - det är ju i sin tur av stor betydelse för
samhällsdebatten – och i förlängningen också för vår demokrati.

Även EU-kommissionen har förstått att man måste ta frågan om
upphovsrättsintrång på allvar. För att EU:s medlemsstater skall kunna
fortsätta vara konkurrenskraftiga behövs skapande och kreativitet.
Kommissionen arbetar för ett förnyat samförstånd om säkerställande av
skyddet för immateriella rättigheter och har tagit fram en handlingsplan för
detta, med fokus på intrång i kommersiell skala.  Kommissionen har också i
sin digitala inre marknadsstrategi aviserad en modernisering på området.

Den svenska lagstiftningen testas just nu i domstolsmålet mellan ett antal
film- och skivbolag och Bredbandsbolaget - en process som jag vet att vi är
många som följer med stort intresse. Men jag är inte lagd åt det hållet att jag
passivt vill sitta och vänta för att se hur det rättsfallet faller ut. Är ni det?
Den svenska filmnäringen berövas intäkter varje dag. Vi behöver göra något
nu.

Och efter många samtal här hemma och längre bort vet jag att det finns
mycket vi kan göra, också utanför lagstiftningsområdet, för att stärka
upphovsrätten och försvåra för dem som idag tjänar stora pengar på att
illegalt sprida film, musik eller böcker utan att rättighetshavarna får en krona
i ersättning.

En beprövad och viktig del i ett proaktivt arbete, med empirisk bäring, är att
tydliggöra och kommunicera vikten av upphovsrätt och konsekvenserna av
användandet att illegala sajter för att få tillgång till film, musik eller böcker.

Jag är övertygad om att ett tydligt och målinriktat samarbete mellan de
aktörer som idag direkt eller indirekt berörs av intrången skulle vara effektivt
för att kunna dra nytta av varandras kunskaper, nätverk och erfarenheter. 

Därför kommer jag att inom kort bjuda in aktörer från hela den
upphovsrättsliga värdekedjan till ett första rundabordssamtal. Vi behöver



sätta oss ner tillsammans - upphovspersoner, producenter, reklamköpare,
bredbandsleverantörer, betalföretag och andra – och diskutera vad vi
tillsammans kan, vill och ska göra.

Vi har ett stort och viktigt gemensamt mål - svensk film ska fortsätta
utvecklas och leverera ett brett utbud av filmer med kvalitet i världsklass!

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal av Alice Bah Kuhnke vid
invigningen av Bok & Bibliotek
2015
Publicerad 24 september 2015 Uppdaterad 24 september 2015

Göteborg, 24 september 2015. Det talade ordet gäller.
Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear all,

Last Sunday, I was having breakfast with Predrag Blagojevic in Belgrade. He
is a journalist and editor in chief for the newspaper Juzne Vesti. Predrag
Blagojevic has devoted his life to stand up for freedom of speech in his home
country. For that he has been assaulted, threatened and persecuted. I asked
him; how can you bear this life? His answer scared me: “ I don’t know why I
do this anymore.”

A book – as a physical item not more than a bunch of paper connected in a
spine. But as a concept one of the most precious thing we know. A carrier of
knowledge, of ideas, experiences and stories, well worth celebrating. As we
do in Gothenburg today.

To me the book - may it be in the form of printed papers, digitalized bits of
information of recorded voices - symbolizes knowledge, adventure, fantastic
journeys, feelings of joy, passion and sorrow - all the complexity of life.
Many times, the simple joy of reading a book is nothing more than a
pleasure. Sometimes, when we least expect it, reading a certain book can be
a life-changing experience.

Perhaps most of all, a book is one of the strongest symbols of the freedom of
expression. The notion that anything can be written or said, no matter how
much we dislike it. We don’t have to agree with the authors' political, moral
or religious views - but we must at any time protect and safeguard everyone's
right to express it. When those in power – anywhere in the world – start to
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limit freedom of expression, we are all affected and in the end - all on the
losing side.

Not so long ago, many of us felt that freedom of speech and democratic
values were being strengthened in many countries where this previously had
been limited. The path towards more freedom appeared to be assured. But,
sadly, in the last few years we have seen the quite opposite development in
many parts of the world. Freedom of speech is again being limited, by those
who wish to control information and by those who wish to remain in power
long after their time. Journalists are imprisoned; authors and artists are
threatened to silence. This development is of course extremely worrying –
and dangerous. But as always, we can learn something from this; in fact we
must learn. We can never take freedom of speech for granted. Freedom of
speech has to be defended every day and every hour.

From history we also learn that dictators fear books as much as they fear
individuals. Why? Because books collect our memories, they recreate the
basis of our cultural identities and they live on when we die. The access to a
library is a key to history. The destruction of a library is an efficient way to
eliminate people’s connection to that history.

In his book “The book thieves”, the Swedish author Anders Rydell gives us
the story of how books were confiscated during the Second World War. The
aim was to own the culture and history of the enemy, to rewrite history – for
the enemy to remain an enemy also for future generations. After many years
had passed, as part of his own research, Anders Rydell was able to bring one
of the confiscated books back to the granddaughter of the rightful owner.
This was a very emotional experience for the woman, since this book was
the only belonging she had from her grandfather. This shows that a book can
be more valuable than a piece of jewellery. A book is a part of a relation.

A few days ago I came back from the border between Serbia and Croatia. I
wanted to see for myself the situation for refugees on the borders of Europe.
This is of course an experience that I will never forget. People walking
through Europe, having left everything they own and the horrors of war
behind. They have nothing left, except memories – and the most recent of
these memories are almost unbearable.

I hope that the stories of these people’s lives will be told to generations
ahead and my innermost wish is that their story will not end at the border of
Serbia or Hungary. I wish that my grandchildren will come to learn how
Europe, in 2015, jointly took the responsibility for people that needed safety



and shelter, and provided them with the freedom and peace of mind that
they deserve. Because if there is something that we can learn from the
history of Europe and the rest of the world, it is that the destiny of one
people today, can be the destiny of another tomorrow.

Now, I am honoured to leave the floor to a writer and a journalist who, just
like Predrag Blagojevic stands up for freedom of speech and has shown us
how much one individual can make a difference. Masha Gessen, thank you
for your courage, you are an inspiration to all of us.

With this, I declare the Gothenburg Book Fair 2015 – open!

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid manifestationen för
flyktingar
Publicerad 08 september 2015 Uppdaterad 08 september 2015

Medborgarplatsen, Stockholm, den 6 september 2015
Det talade ordet gäller.
Nu händer det. Vi är mitt i en rörelse. I en förflyttning. Och vi är så pass
många, i Trelleborg, i Värnamo, i Stockholm, i Umeå och i Jokkmokk att vi
har passerat den kritiska massan. Vi kan inte längre gå tillbaka till det som
var förut. Istället rör vi oss, tillsammans, mot det som kommer att bli till ett
efteråt.
 
Det som började som en krusning är nu en storm av medmänsklighet och
solidaritet. 
På socialförvaltningen i Stockholm brukar det vara två personer i veckan
som hör av sig för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn. Den här veckan
har över 1200 människor hört av sig, och det är samma rörelse runt om i hela
landet. Kalla vindar ersätts av varma. 
 
Vi är en del av något större, något stort. Tiden är kommen att först och
främst vara människa och visa att världshistorien inte skriver sig själv. Den
skriver vi. 
Berättelsen till våra barn och barnbarn om vad som hände, det är vår
berättelse. 
Ska den handla om att vi byggde taggtrådsstängsel för att hålla dom borta
från vår verklighet?  
 
Eller kommer den handla om att vi, så snabbt vi kunde, öppnade dörrar? 
Ska det berättas om hur Europa och Sverige välkomnande dom som är på
flykt? Att vi samlade ihop oss, antog utmaningen, bestämde oss för att ta
emot fler kvotflyktingar och upprättade fler lagliga vägar för den som måste
hitta vägar bort från krig och död? 
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Kommer det stå skrivet att ni, som gör allt ni kan, också såg att vi, som fått
makten av er, använde makten för att göra allt vi kunde? 
 
Just nu, just här visar vi att medmänsklighet är större än ett politiskt parti. Vi
visar att medmänsklighet är kärnan i att vara människa. 
 
Rätten till asyl utgår från precis just det. Rätten att få vara människa. 
Rätten till asyl bärs upp av idén att det inte finns några illegala människor.
 
Det fanns inga illegala människor inlåsta i en lastbil i Österrike. Det fanns
människor. 
Det finns inga illegala treåringar på Medelhavet. Det finns barn på väg över
Medelhavet. Det finns bara människor.
 
Så, fantastiska människor som bestämt er för att vara människor och se till
andra människor. Fortsätt! Och låt oss rusta oss för att orka vara människor.
För det kommer att behövas mycket medmänsklighet under lång tid
framöver. 
 
Eller som Ison och Fille säger det - ”Håll huvet högt och ryggen rak, ta er
upp dit ni ska. Hoppa hinder och ligg i. Länge leve livet! Länge leve vi” och
- länge leve rätten till asyl!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid invigningen av Göteborgs
kulturkalas
Publicerad 12 augusti 2015 Uppdaterad 12 augusti 2015

11 augusti 2015, Götaplatsen, Göteborg Det talade
ordet gäller.
Hej Göteborg!

Kulturkalas. Kalas! Det är för mig ett av de absolut vackraste orden som
finns i vårt svenska språk. Inte fest, inte party, utan kalas. Vad tänker ni när
ni hör det? Kalas!

Jag tänker på att klä sig fint, att träffa människor man känner och redan
tycker om men också att göra nya bekantskaper, och ibland träffa någon som
man glömt bort att man verkligen gillar och trivs med.

Kalas för mig är också god och mycket mat… och kanske mycket olika
sorters mat, just för att alla ska hitta något som är det godaste just för dem.

Men det allra viktigaste med ordet kalas för mig, är det öppna i begreppet.
Det ligger något väldigt generöst och inbjudande mellan bokstäverna.

Det är kalas, alla är bjudna.

Och så känns det också just nu. När jag ser på alla er som kommit hit, för att
vara med och fira starten på Göteborgs kulturkalas, det känns i luften att
ALLA är välkomna.

Men samtidigt som det känns fint just nu, att alla är inbjudna till just detta
kalas så vet jag att jag inte är ensam om att veta hur det känns att inte vara
bjuden, att inte passa in och att bli bortvald.

På grund av ens kön, färgen på ens hud, på grund av den jag älskar eller på
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grund av den jag är. Ibland är sättet att bli bortvald på subtilt, nästan osynligt
men kan svida lika hårt som om det vore ett slag i ansiktet. Och ibland är
budskapet att ”just DU och du och du inte få vara med” väldigt uppenbar,
som när de allra mest utsatta, de som ber om hjälp på våra gator, blir
trakasserade, bespottade och till och med utsatta för våld. De får varje dag,
ibland flera gånger om dagen, tydliga signaler om att den som är fattig, den
som stör och förstör bilden av oss själva och Sverige och världen, sådana
personer är definitivt inte bjudna på kalaset.

Och bredvid ordet kalas finns det ytterligare ord på min ”vackraste
lista”. Frihet är ett av dem.

Sverige är ett fritt land och en demokrati. Det betyder att du som gammal
eller ung ska vara fri att leva ditt liv precis hur du vill så länge det inte skadar
dig själv eller någon annan.

Du lever i Sverige. Du är fri.

Tyvärr är ett liv i frihet inte en verklighet för alla människor i världen och
inte en verklighet för alla i Sverige, och inte ens för alla i Göteborg. Det finns
till och med dem som inte tycker om friheten. Som inte vill att människor ska
tänka fritt och kritiskt utan som försöker tysta eller sätta upp stränga ramar
och regler för det som kan accepteras.

Och just därför är det väldigt viktigt för mig som person och för mig som
kultur- och demokratiminister i Sveriges regering att när vi har kalas, passa
på att fira friheten genom att ta del av programmet som kulturkalaset
erbjuder.

För det är ju så att ett av de bästa sätten att rusta oss mot de krafter som vill
begränsa oss och hindra oss från att få andra perspektiv, det är att mötas. Det
är alltför lätt att tycka illa om eller till och med vara rädd för människor eller
företeelser som man aldrig stött på. Det är inte bara alltför enkelt… det är
också väldigt dumt. Jag drömmer om ett klokt Sverige där många fler av oss
säger och verkar utifrån mottot; ”jag lever inte mitt liv som du lever ditt men
jag lever ändå gärna bredvid dig”. Det vore kalas!

Att mötas i och genom kulturen är ett fantastiskt sätt att få människor att se
båda andra och sig själva och för att viktiga diskussioner ska uppstå.

Det är en av anledningarna till att min främsta uppgift som kultur- och
demokratiminister är att arbeta för ”mer kultur till fler”. Att inte vara fri är



för mig motsatsen till kalas. Och kultur som inte är fri, som inte vågar och
ges utrymme att både roa och ifrågasätta – det är för mig meningslös kultur.

Programmet för Göteborgs kulturkalas är imponerande! Det blir inte mer
kalas än så här!

Så ge dig också tid att försjunka i en kulturupplevelse, kanske få ett nytt
perspektiv på en viktig fråga, kanske skratta som du inte skrattat på länge,
kanske skakas om, kanske äta något gott, kanske stifta en ny bekantskap och
kanske till och med utvecklas som människa…

Med de orden och med en extra påminnelse om att visa varandra kärlek och
respekt när vi är så många som ska trängas och kalasa - är det en stor ära för
mig, att förklara Göteborgs kulturkalas 2015 invigt.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid konferens arrangerad av
2014 års demokratiutredning och
Region Skåne
Publicerad 03 juni 2015 Uppdaterad 03 juni 2015

3 juni 2015, Rådhus Skåne, Kristianstad Det talade
ordet gäller.
Jag läste nyss om hur gräsrotsrörelsen Ready för Hillary engagerade två
miljoner volontärer under två års tid före det att hon officiellt tillkännagav
sin presidentkandidatur.

Oavsett partipolitik och politisk färg, är jag djupt imponerad av detta
nätverks mobilisering av passionerade, entusiastiska Clintonsupportar. ”Folk
i kampanjen har en känsla av att vara delaktiga i något större än de själva” –
uttryckte kampanjledaren det. 

Min utgångspunkt och starka övertygelse är att samhället byggs av många
människors engagemang. Inte minst vi, i Sverige, har när det kommer till
medborgligt engagemang en enorm potential. Hälften av Sveriges befolkning
arbetar ideellt, i snitt 15 timmar per månad. Det är en enorm resurs!

För regeringen finns det inget viktigare än att Sverige håller ihop. Sverige ska
kännetecknas av människors lika värde och en tro på att framtiden går att
förändra. Det är här och det är därför demokratipolitiken är så viktig.

Vi som är här idag har tillsammans möjlighet att lära av varandra för ett
nödvändigt, starkt, engagerat och levande demokratiarbete. Vi kan skapa en
mer livskraftig demokrati. Vi har ett gemensamt ansvar att både stärka och
värna den, så att alla människor känner delaktighet i demokratin på jämlika
villkor och använder sin möjlighet att påverka samhället och sin omgivning.
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Jag vill nu ta tillfället i akt och säga något om vad regeringen gör för att
stärka demokratin framförallt mellan valen och nämna vårt arbete för att
värna den.

De allmänna valen är ryggraden i den representativa demokratin. Det är
mycket positivt att valdeltagandet har gått uppåt. Men även om
valdeltagandet ökade i 2014 års val så fanns det samtidigt stora skillnader
mellan olika grupper. Skillnader som i vissa avseenden de facto har ökat.
Utrikes födda, lågutbildade, unga, de med lägre inkomster och de som är
arbetslösa röstade i lägre utsträckning.

Det fanns också stora skillnader i valdeltagande mellan olika kommuner och
valdistrikt. I det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i riksdagsvalet 2014
röstade endast 48 procent, medan 95 procent av de röstberättigade röstade i
det valdistrikt som hade högst deltagande.

Inte oväntat är valdeltagandet lägst i socioekonomiskt svaga områden och
högst i socioekonomiskt starka områden.

Det här innebär att vi måste intensifiera vårt arbete för ett högt och mer
jämlikt valdeltagande. När jag fick dessa siffror från SCB för en vecka sedan
kunde jag direkt konstatera att vi inte kan vänta med insatser till våren 2018.
Ett högt och mer jämlikt valdeltagande också handlar om insatser för
inflytande och delaktighet redan nu.

En levande och uthållig demokrati är inte tyst och nöjd. Demokratins bränsle
och livsluft är det ständigt pågående samtalet. Det sker i kulturen, genom
konsten, men också i samtal mellan människor. Demokrati praktiseras när
den lokala lekparken ska utformas, när vi diskuterar och praktiserar hur vi
ska bemöta varandra fördomsfritt eller hur en tvättstuga ska skötas. Det kan
också handla om skattepolitik, sociala skyddsnät och den globala
världsordningen. Och inte minst kan det handla om initiativ till engagemang i
organisationer av olika slag.

Samtal räcker inte. Det måste också mellan valen finnas sätt för
medborgarna att komma i kontakt med och föra dialog med beslutsfattare.
Många kommuner, landsting och regioner gör ett fantastiskt arbete med att
utveckla olika former av medborgardialog. Arbetet med att sänka trösklarna
för delaktighet ser jag som oerhört viktigt för demokratin. Jag är mycket
angelägen om att vi alla intensifierar arbetet med att utveckla, utvidga och
fördjupa dialogen med medborgarna.



Att som medborgare kunna välja när och hur vi vill engagera oss i
demokratin är en möjlighet som inte finns i alla världens länder. Denna
möjlighet är inte jämt fördelad i Sverige. Många saknar kunskap om hur
demokratin fungerar och hur man gör sin röst hörd. Många saknar politiskt
självförtroende. Många saknar tilltro till att beslutsfattare är intresserade av
att lyssna.

Under mandatperioden kommer vi särskilt satsa på att stärka medborgare
som idag står långt från delaktighet i demokratin. Det handlar om att arbeta
långsiktigt för att stärka människor att ta egna initiativ. Målet är att alla
människor ska ha tillräcklig kunskap, tillräckliga färdigheter och tilltro till sin
egen förmåga att göra skillnad – och att alla faktiskt ska ha möjlighet att
kunna göra skillnad.

En av de allra viktigaste resurserna för att göra sin röst hörd i demokratin är
att sluta sig samman med andra, i det stora och breda civilsamhälle som finns
i Sverige. Genom att ingå i en grupp eller en förening blir vår röst starkare i
samhällsdebatten. Utan det civila samhällets organisationer stannar Sverige. I
civilsamhället har jag lärt mig allt jag kan.

Vårt civilsamhälle ska vara självständigt och starkt. En viktig prioritering
under mandatperioden är att stärka civilsamhällets förutsättningar att
engagera medborgare som idag står utanför demokratin. Vi människor är
olika, och därför ska det också finnas något för alla i civilsamhället, oavsett
om det är en folkrörelse, en förening eller ett lösare nätverk vi vill engagera
oss i.

Dessvärre räcker det inte med en politik som stärker demokratin, vi måste
också värna den. Vi måste värna det demokratiska samtalet, vi måste värna
demokratin mot våldsbejakande extremism.

Jag är oroad över händelser i omvärlden, i Mellanöstern och Afrika, men
också i Europa. Vi riskerar en utveckling där individ ställs mot individ och
grupp mot grupp. Jag ser med oro på hur dessa konflikter sår split i vårt
samhälle. Det är så mycket lättare att slå sönder ett samhälle och förtroendet
mellan människor och än att bygga upp tillit och ett samhälle där människor
kan känna trygghet i sina dagliga liv.

Med utvecklingen ser vi tyvärr en ökad polarisering och ett större avstånd
mellan människor, ibland kantat av hat. Jag tänker på hot och skadegörelse
mot moskéer och synagogor i Sverige. Jag tänker på antisemitism, islamofobi
och andra typer av rasism och intolerans. Jag tänker också på näthatet som i



dag drabbar alltför många debattörer och opinionsbildare.

Ambitionen är därför att värna demokratin genom att arbeta på bred front
med en demokratipolitisk utgångspunkt och mot rasism och intolerans.

Vi kommer att arbeta fram en handlingsplan som syftar till att värna det
demokratiska samtalet. Både förtroendevalda, journalister och andra
opinionsbildare ska känna sig trygga i vår demokrati. En förtroendevald eller
journalist som väljer att inte fatta ett beslut, att inte engagera sig i en fråga
eller att inte skriva en artikel pga. rädsla för hot och våld är det största hotet
mot vår demokrati.

Kunskap om hur man kan arbeta för att förebygga våldsbejakande extremism
bör idag finnas i varje kommun. Det finns inget som tyder på att
rekryteringen till IS har mattats av. Inte heller högerextrema gruppers
verksamhet har avtagit. Det är därför mycket angeläget att utveckla det
förebyggande arbetet mot extremism och att göra insatser som utrustar
ungdomar för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

I arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är
regeringens viktigaste åtgärd den nationella samordnaren, Mona Sahlin. Hon
ska stärka samverkan i arbetet med att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism på framför allt lokal nivå men också nationellt,
genomföra riktade utbildningsinsatser, utveckla arbetet med anhörigstöd och
avhopp och stötta de aktörer som identifierar problem lokalt.

Att värna demokratin genom att minska polariseringen, öka den
demokratiska medvetenheten, förebygga våldsbejakande extremism och att
säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras och följs är något vi
alla måste arbeta för, både i det lilla i vardagen och i de stora
sammanhangen.

Sammanfattningsvis är min ambition att under mandatperioden vidta en rad
åtgärder för att stärka och värna demokratin samt respekten för de mänskliga
rättigheterna. Och jag ser fram mot ett nära samarbeta med er alla här idag.
Det är tillsammans vi har möjligheter att skapa en ännu mer livskraftig
demokrati.

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid utdelningen av ALMA-
priset 2015 (på engelska)
Publicerad 02 juni 2015 Uppdaterad 02 juni 2015

1 juni 2015, Stockholms konserthus Det talade ordet
gäller
Excellencies, representatives for PRAESA, ladies and gentlemen, 

The literature heritage of Astrid Lindgren is very rich. Her stories will play a
significant role for children generations ahead and I am sure that her unique
way of describing and understanding childhood will inspire authors yet for a
very long time. Her legacy is also her very brave and consistent work for
children'srights and democracy. 

Her most famous character, Pippi Longstocking, made her first public entry
exactly 70 years ago, and has since then enriched and in a ground breaking
way changed the world of children's literature. Pippi's birthday was
celebrated here in Stockholm a few days ago. Pippi, is the strongest girl in
the world, who dares to stand up for the the children, speaking her mind
whether asked or not.  A little girl with absent parents, but with  a suitcase
full of golden coins that she gives to those who really need them. 

Thousands of little boys and girls came to meet the inimitable characters in
the story, with freckles on their cheek and braids standing straight out from
their small heads. Proud and brave children, just like Astrid Lindgren
describes them.  

If there is someone who shows that she believes in the capacity of children it
is Astrid Lindgren, and she shows that time after time in her books. Always
putting the child in the focus of each story. That does not mean she looks
upon them as small adults, no, rather the other way around; the qualities of
children is missing in adult life. 
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Today we celebrate the work of PRAESA which is truly conducted in the
spirit of Astrid Lindgren. An organization sprung out of the anti-apartheid
movement, drawing attention to the necessity of a language to gain personal
and social development. Based on research, PRAESA establishes that a
strong mother tongue improves the abilities to learn to read. PRAESA also
encourages reading for the joy of it. 

For me as a minister of both culture and democracy it is very encouraging to
see PRAESAs successful work using culture to strengthen democracy. A
wide range of culture, arts and literature that reaches both adults and
children is a prerequisite for democratic development and for preserving
democracy. 

Our time is a time when everything we do has to have a purpose,  even
intangible values such as cultural expressions and experiences. But we have
to remind ourselves where it all starts: with passion and pleasure. With no
passion or no pleasure, we will never give our children an appetite for
reading. An appetite for literature. PRAESA is working from that outset. I
truly admire PRAESAs courage for pointing this out, it could easily have
been replaced by necessity and measureable reasons that would please every
politician in the world. 

Dear representatives of PRAESA, I can't think of anything more meaningful
than teaching and encouraging a child to read. To teach her each letter, one
by one. To slowly make her read the letters together as words. To see the
satisfaction in her face when words following each other in a sentence,
makes sense. To encourage her to read a book and make her perceive that
between every cover of a book hides a story for every child to discover and
understand in its own way. Those are small miracles that we all can make
happen in our everyday life. 

Your work is much bigger than that. The task you have taken on includes
giving children brought up in some the most exposed areas in South Africa
access to their own language and to literature. We all need literature; it
broadens our minds, it enriches our fantasy, it makes our lives more
interesting and it is a true pleasure. But for children brought up in a harsh
environment it means something more, the literature becomes a place to
escape to, many other worlds to explore. Literature can point out a new
direction in life and show possibilities that can be difficult to discover on
your own. 

The day is not over when it is time to go to bed. Then it is time to read a



book. Another life opens up. The adventure continues, endlessly. 

Dear PRAESA, I would like to thank you, on behalf of the Swedish
government, for your devoted and professional work to point out these
adventures out to the children, and thereby give them joy, courage and love. 

Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal på ISPA:s kongress 2015
Publicerad 28 maj 2015 Uppdaterad 28 maj 2015

Malmö Live, 27 maj 2015 Det talade ordet gäller.
Ladies and Gentlemen, friends of the arts, 

Today is a special day because I have been given the opportunity to join you
all from ISPA at the new Malmö Live. I feel both proud and honoured. And I
would like to thank you and the organisers – Musik i Syd and the Danish
Arts Foundation – for enabling us to come together here in Malmö, my home
town. I was born here. 

I know that the theme of the congress is ‘Building Bridges’.  Building bridges
is an important task in our society, particularly at present when there are
unfortunately many dark forces calling into question the equal value of all
people and diversity in our societies. This is an undesirable trend that we
must address and combat. 

Culture and the performing arts are important parts of our lives.  It’s
important for us as human beings. Theatre, dance and music accompany us
all along our journey through life. From the very moment we are born until
we leave our loved ones.  The performing arts evoke joy, laughter, tears and
insights, and the arts can help us to re-evaluate and think in new ways. 

The core of culture is its free, independent and challenging force. Culture –
and the performing arts in particular – can help us to come together as
people, exchange thoughts and sometimes change opinions; they turn our
everyday lives and our societies into places where we can all feel safe and
where we dare to, and can, realise our dreams. 

As minister in the Swedish government with responsibility for both culture
and democracy issues, I am convinced – as is the entire Swedish
Government – that culture is essential to creating a sustainable democratic
society where everyone has a place and can be heard and seen. This is what
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I am working for, both in Sweden and in our relations with the rest of the
world. 

I would like to take this opportunity to highlight the importance of
UNESCO’s Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of
Cultural Expressions. The Convention celebrates its 10th anniversary this
year.  Last week, the cultural sector of Sweden drew attention to the need
for greater diversity through a special conference attended by UNESCO
representatives and Swedish cultural actors. 

All of you members of ISPA who are present today make a significant
contribution to the positive force that culture exerts on us as individuals and
on our societies. 

I am certain that during this conference, you will share your experiences and
your ideas and be curious about each other’s activities. This is how new
bridges emerge that provide scope for new artistic expressions, greater
accessibility and greater diversity, so that the performing arts retain and
strengthen the development capacity that we need in this world. 

Finally, I would like to wish you all an interesting few days in the Öresund
region. 

Thank you.

 



Tal från Kulturdepartementet

Tal på TV-dagen
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Grand Hotel, Stockholm, 26 maj 2015 Det talade ordet
gäller.
Tack för att jag har fått komma hit och säga något om regeringens
mediepolitik.

För mig som kultur- och demokratiminister är den viktigaste ingången till
mediepolitiken mediernas roll i det demokratiska samhället, där fria och
självständiga medier, granskande journalistik och en allsidig
nyhetsförmedling har en avgörande betydelse.

Det vill säga det som alla ni här vet enkelt uttryckt handlar både om
tillgången till medier och information, där utvecklingen drivs framåt av
internationalisering och ny teknik, och om konsumenternas medievanor, som
förändras i takt med det ökade utbudet och nya möjligheter att ta del av
medieinnehåll.

Det finns många aspekter på de här förändringarna. Frågan som vi i
regeringen behöver och vill stå till svars för är; Vilken roll bör staten och
politiken ha när det gäller medierna i framtiden?

Det är en fråga som jag menar borde ha ställts för flera år sen och som jag
långt innan dess jag fick frågan att bli minister ställt mig. Därför var det en
av de första frågor jag satte mig in i och satte igång med.

Sedan ett par månader finns därför en medieutredning som pågår och som
leds av Anette Novak. Utredningen ska till att börja med göra en bred analys
av det föränderliga medielandskapet. Analysen ska sedan utmynna i
slutsatser om statens roll och vilka politiska insatser som behövs i framtiden,
särskilt med tanke på att det nuvarande presstödet är tidsbegränsat av EU.

I ett andra steg ska utredningen lämna förslag till nya mediepolitiska verktyg.
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Analysdelen av uppdraget ska vara klar redan i slutet av oktober, och
förslagsdelen ska lämnas i april 2016. Utredningen ska enligt sina direktiv
arbeta mycket utåtriktat och jag hoppas att så många som möjligt engagerar
sig i debatten och i utredningens arbete!

En mycket viktig del av mediepolitiken och mediesamhället är public
service. Riktlinjerna och villkoren för public service bolagen arbetades fram
under den förra regeringens ledning och sjösattes så sent som under förra
året. Vi är med andra ord precis i början av en tillståndsperiod som sträcker
sig till och med 2019, och därför har medieutredningen inte i uppdrag att
lämna förslag om public service. Däremot kan utredaren peka på
förändringar som man behöver titta på när vi inleder arbetet inför
nästkommande tillståndsperiod som ska starta 2020.

En fråga som diskuteras mycket är public service-verksamhetens
marknadspåverkan och även förhandsprövningen av nya tjänster i public
service. Där arbetar ju Myndigheten för radio och tv just nu med två uppdrag
som ska redovisas förste september.

Ett annat högst aktuellt politikområde på temat rörlig bild är filmpolitiken.
Som jag nyligen har aviserat kommer staten att säga upp filmavtalet med
film- och tv-branscherna, och staten kommer därmed att ta ett helhetsansvar
för filmpolitiken från och med 2017. Just idag skickas en
departementsskrivelse om den framtida filmpolitiken, där detaljerna i
förslagen framgår, ut på remiss. Sammanfattningsvis kommer det nya
systemet för filmstöd att innebära ett tydligare fokus på kvalitet, förnyelse
och tillgänglighet, vilket i praktiken kommer att ge en bättre balans mellan de
konstnärliga och kommersiella intressena i filmbranschen. Stödsystemet, som
redan idag även omfattar stöd till dramaserier, kommer också att bli mer
teknikneutralt, något som behövs eftersom även filmen påverkas av de
förändringar i teknik och tillgänglighet som jag nämnde tidigare.

Att film- och tv-branscherna hoppade av avtalet var ett av flera indikatorer
på att avtalet inte fungerade. Men film- och tv-producenterna är förstås
viktiga i svensk drama och films framtid. Parter i ett avtal med staten om
finansieringen av stöden innebär inte att de får en mindre viktig roll för
svensk film och drama. Det är bland annat det som ett nytt och mer modernt
stödsystem ska syfta till att stimulera.

Som ni hör så kommer det att hända en hel del på medie- och filmpolitikens
område under mandatperioden.  Jag ser fram emot många debatter,
diskussioner och förändringar under de kommande åren!



Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Inledningsanförande vid
seminariet "Vem blir vald?"
Publicerad 26 maj 2015 Uppdaterad 26 maj 2015

Riksdagen, 26 maj 2015 Det talade ordet gäller.
Varmt välkomna till detta seminarium om personvalet och social
representativitet.

Regeringens demokratipolitiska vision för mandatperioden är att alla
människor ska känna delaktighet i demokratin på jämlika villkor och
använda sin möjlighet att påverka samhället och sin omgivning.
Utgångpunkten är att samhället byggs av många människors engagemang.

Mot den bakgrunden verkar regeringen för ett breddat och mer jämlikt
deltagande i de politiska församlingarna.

Det har skett stora förändringar i riksdagens sammansättning sedan 1921 då
rösträtten blev allmän och lika för män och kvinnor i Sverige.

Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Agda Östlund, Nelly Thüring och
Bertha Wellin tog 1921 plats i Sveriges riksdag. Det kan jämföras med
dagens representation med 44 procent kvinnor.

Från och med 1976 års val har utländska medborgare rösträtt och är valbara
till landstings- och kommunfullmäktige. 

Det är exempel på två reformer som inneburit stora förändringar. Vi har med
andra ord kommit en bit på väg, men vi är inte nöjda.

I dag har vi, som Statistiska centralbyråns analyser visar, ett läge efter valen
2014 som å ena sidan innebär att:

- Vi har en föryngring i riksdag och kommunfullmäktige. Andelen ledamöter
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under 30 år i riksdagen blev rekordhög. - Vi har en mer jämställd
kommunfullmäktige.

Å andra sidan har vi brutit mot utvecklingen av en alltmer jämställd riksdag.
För första gången sedan 1991 års val har andelen kvinnor minskat; med en
procentenhet sedan 2010. Det kan låta lite men är för mig illa!

Trots att kvinnors och ungas underrepresentativitet har minskat sedan
kommunfullmäktigevalen 2010 är kvinnor, unga och utrikes födda alltjämt
underrepresenterade i kommunala politiska beslutande församlingar.

Även om andelen valda i kommunfullmäktige som är födda i ett annat land
än Sverige har ökat så har samtidigt andelen utrikes födda ökat även i
befolkningen. Detta har lett till att utrikes födda nu är mer
underrepresenterade. Och en ytterligare underrepresenterad grupp av oss är
personer med funktionsnedsättning. Oavsett vilken politisk nivå vi väljer att
studera.

Det innebär att vi behöver insatser för att bredda och skapa en bättre social
representativitet i de politiska beslutande församlingarna. Och det är därför
vi är här idag.

Vi behöver diskutera olika aspekter för att möjliggöra ett sådant breddat och
mer jämlikt deltagande.

Vi behöver också veta mer om varför människor avstår från att ta på sig
uppdrag och varför man lämnar sina förtroendeuppdrag i förtid.

Det är också viktigt att den här diskussionen sker just här, med just er. Ni
folkvalda är representanter för de erfarenheter och åsikter som uttrycks i
samhället. Det är därmed avgörande för demokratins vitalitet att det finns ett
utbrett intresse för att inneha förtroendeuppdrag och delta i de folkvalda
församlingarna.

Det är också av stor betydelse att de beslutsfattande politiska församlingarna
avspeglar befolkningens sammansättning när det gäller till exempel kön,
ålder, utbildningsbakgrund och födelseland. Om fler samhällsgrupper är
representerade i de beslutande församlingarna ökar förutsättningarna för att
individer ska känna tilltro till de beslut som fattas samt att besluten mer
korrekt avspeglar olika åsikter och erfarenheter som uttrycks i samhället.

Med detta sagt värdesätter jag högt 2014 års demokratiutredning.
Utredningen ska, som vi snart kommer få höra Olle Wästberg berätta mer



om, ta fram förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom
den representativa demokratin.

Utredningen ska också föreslå åtgärder för att möta de demokratiutmaningar
som ett minskat intresse för partipolitisk engagemang kan leda till. Det
handlar inte minst om att lämna förslag på hur nya vägar in i politiken kan
skapas för grupper i dag som är mindre representerade än andra i politiken.
Detta är förslag som jag ser mycket fram emot att ta vidare och höra konkret
politik av under nästa år.

I dag kommer vi också att få en djupare inblick i dessa frågor av forskarna
Johanna Rickne och Olle Folke som ska presentera resultat från en ny
rapport om jämställdhet och jämlikhet i den lokala demokratin, framtagen åt
demokratiutredningen.

De politiska partierna har ett mycket stort ansvar i sitt arbete med att
rekrytera och nominera politiker. Partiernas rangordning av kandidater på
valsedlarna avgör i stort vilka kandidater som väljs. Samtidigt ger inslaget av
personval väljarna vissa möjligheter att påverka. Detta ska statsvetarna
Henrik Ekengren Oscarsson och Linda Berg ge oss närmare insyn i vid sin
presentation av färska analysresultat om personvalet i samband med
Europaparlamentsval och de nationella valen 2014 som sammanställts på
uppdrag av regeringen.   För oss som åhörare – i egenskap av politiker,
tjänstemän, representanter för det civila samhället med flera – är det
intressant att beakta vilka lärdomar vi kan dra av dessa analyser till exempel
i utformandet av internt partiarbete och andra insatser på lokal och
nationella nivå för ett breddat och mer jämlikt politiskt engagemang i våra
politiska församlingar.

Det är min övertygelse att om den demokratipolitik som arbetas fram ska få
genomslag så behöver den ha en bred förankring och den behöver vara ett
gemensamt ansvar som vi alla tar.

Med det sagt Olle Wästberg är ordet ditt!

Tack!

 



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid Scenkonstens
branschdagar 2015
Publicerad 07 maj 2015 Uppdaterad 25 maj 2015

Västmanlands Teater, Västerås 7 maj 2015 Det talade
ordet gäller.
Hej alla scenkonstvänner,

Scenkonsten är livsviktig för oss som individer – för vårt samhälle. Teatern,
musiken och dansen åstadkommer förändring och gör vår tillvaro bättre,
vackrare och jämlikare – på landsbygden, i staden, i världen. Här har vi ett
gemensamt uppdrag, scenkonsten och politiken, samma kall. Låt oss ta det
uppdraget på yttersta allvar och genom konsten och politiken skapa ett
hållbarare samhälle där vi alla får våra berättelser belysta.

Att vi lever i ett mer segregerat och polariserat Sverige än någonsin, det
väcker min vrede och min kamplust. Det gör mitt uppdrag som kultur- och
demokratiminister alldeles särskilt förpliktigande. Det finns barn som aldrig
någonsin, inte en endaste gång under hela sin uppväxt, får ta del av
professionell scenkonst. Samtidigt säger FN:s barnkonvention och de
nationella kulturpolitiska målen att alla barn har rätt att få uppleva kultur och
scenkonst. Den klyftan måste vi överbrygga.

Men det ser olika ut i landet. Jag vet att man i vissa kommuner – genom
bland annat god samverkan med skolan - lyckas ge barnen flera
scenkonstupplevelser per år.

Men det ska ju inte handla om ”att bo i rätt kommun”, det är en fråga om
likvärdighet och rättvisa. Att kulturen och skapandet ska stärkas i skolan,
lyfte statsministern upp i regeringsförklaringen i höstas. Genom en aktivare
och rättvisare kulturpolitik vill regeringen bidra till att minska dessa klyftor.
Här tror jag även att kulturskolan spelar en viktig roll så att alla barn som vill
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får utöva kultur på sin fritid.

Vi kan konstatera att scenkonsten – teater, dans och musik - är det område
som får mest stöd inom ramen för den statliga kulturpolitiken. Scenkonsten
tilldelas årligen över 2 miljarder kronor av den statliga kulturbudgeten vilket
motsvarar 33 procent. Och den når sammanlagt en publik på över sju
miljoner besökare.

Regeringen vill skapa de bästa förutsättningar för både institutioner och det
fria kulturlivet att erbjuda scenkonst av hög kvalitet som berör.
Förutsättningarna för teater, dans och musik och gränsöverskridande uttryck
ser olika ut. Samtidens publik ställer krav på jämställdhet, tillgänglighet,
mångfald och ett öppet tilltal oavsett konstform – med rätta! 
Det viktiga för regeringen är att scenkonsten når ut i hela landet och att det
finns ett brett spektrum av berättelser och bakgrunder på våra scener, att
scenkonsten bidrar till att öka den interkulturella förståelsen, både nationellt
och internationellt.

Men scenkonst ska också kunna utvecklas helt utifrån sina egna premisser.
Nya uttrycksformer måste ges utrymme och ny konstnärlig mark brytas.

Kulturdepartementets ansvarsområde har vuxit och jag är både kultur- och
demokratiminister. För mig är dessa kopplingar väldigt tydliga där ett
levande och oberoende kulturliv är en central del av det demokratiska
systemet genom att det skapar en fri och kreativ arena för uttryck och
åsiktsbildning. På kulturens arenor möts olika perspektiv som skapar
förutsättningar för samförstånd, tillit och respekt. Kulturen är på så sätt ett
forum för demokratisk utveckling. Genom kulturen lyfts grundläggande
principer fram, såsom alla människors lika värde, yttrandefrihet, jämlikhet
och jämställdhet.

Men konsten ska vara fri. Konst som inte är fri är meningslös och inte värd
någonting! 
Principen om armslängds avstånd är en grundbult i svensk kulturpolitik och
den måste värnas.

För ett par veckor sedan bjöd jag in över 40 regionala politiker till
Kulturdepartementet att under en hel dag diskutera kultursamverkan. Syftet
var att lyssna in erfarenheter och inspel kring kultursamverkansmodellen.
Detta för att kunna utveckla och bli ännu bättre. Det jag förmedlade under
dagen var vår politiska vision: Mer kultur till fler! Det de regionala
politikerna förmedlade till mig var: Lita på oss och satsa!



Och ni ska veta att jag både litar och satsar. Jag litar på att vi samverkar och
diskuterar på alla nivåer: på den statliga, regionala och lokala nivån – både
kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet.

Och regeringen satsar – som ett första steg i vårbudgeten - på kulturen i hela
landet genom bland annat: en återställning av de 15 miljoner kronor som så
olyckligt drogs ner i statsbudgeten för 2015, förstärkning av Skapande skola
för professionell konstnärlig och kulturell verksamhet även i förskolan, en
biblioteksstrategi för det svenska biblioteksväsendet, på förberedelse av
kultursatsningar i miljonprogramsområden runtom i hela vårt land, inte bara
storstäderna. Ja, det här är bara början på några av de satsningar som
regeringen vill göra inom kulturpolitiken framöver.

Det är förstås oerhört glädjande att pensionsfrågan nu är löst och att
arbetsmarknadens parter äntligen hittat en lösning som bidrar till att dansare,
skådespelare och musiker som vill byta yrke efter sin konstnärliga karriär
kan göra det med ekonomisk förutsägbarhet.

Men givetvis finns det fler utmaningar framöver. Därför ser jag nu fram emot
att prata om andra viktiga frågor med Svensk Scenkonsts vd Ulrika
Holmgaard - både här i dag och framöver.

Så jag säger, stort tack för att jag fick komma hit i dag och på återseende
runt om i landet på våra allas gemensamma scenkonstinstitutioner!



Tal från Kulturdepartementet

Tal från utdelning av
Minoritetsspråkspriset och
Klarspråkskristallen
Publicerad 06 maj 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Fazer Konferens, Stockholm 6 maj 2015 Det talade
ordet gäller.
Jag är oerhört glad att vara här i dag för det viktiga uppdraget att dela ut
årets Minoritetsspråkspris och Klarspråkskristallen.

I regeringsförklaringen slog statsminister Stefan Löfven fast att alla
människor ska känna delaktighet i demokratin på jämlika villkor. I vårt
samhälle ska det finnas plats för alla. Alla ska kunna använda sin möjlighet
att påverka samhället och sin omgivning.

Statsministerns ord är inte tomt prat utan ord med stark betydelse som
regeringen känner stort ansvar att leva upp till!

Jag vill verkligen betona hur viktigt klarspråksarbete och språkvård i det
offentliga är för att öka denna delaktighet. För – den som inte förstår kan
inte heller göra sig förstådd. Den som inte känner sig tilltalad kommer heller
inte känna sig inkluderad och kan välja att ta avstånd.

Alla människors möjlighet att förstå språket som offentliga myndigheter
använder är en demokratisk och social rättighet och en viktig del av vårt
välfärdssamhälle.

Språket i sig är också en del av vårt immateriella kulturarv. Liksom andra
delar av kulturarvet är språket under ständig utveckling och måste definieras
så att alla kan känna tillhörighet.
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Som ni säkert har berört tidigare i dag är det ju så att vissa ord som tidigare
upplevts som neutrala i dag har en nedsättande innebörd. Här gäller det att
vara lyhörd! Att fler är med och formar framtidens kulturarv är en viktig
fråga för regeringen!

Språket är ju även en viktig del av vår kulturella identitet. Hur lyckligt
lottade är då inte de som har sin identitet i två kulturer och två språk!

Många har vittnat om den rikedom tvåspråkigheten innebär. Identiteten
förändras beroende på vilket språk man talar. Men modersmålsundervisning
är inte bara ett sätt att försöka behålla ena halvan av sin kulturella identitet.
Det har även visat sig att undervisning i modersmål påverkar
språkutvecklingen, även i svenska, positivt, något pristagaren jag strax ska
presentera säkert kan vittna om.

Att ge våra barn och unga möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål
leder på så vis till en större delaktighet i det svenska samhället och den
demokratiska processen på sikt. Ni modersmålslärare, ni skapar
förutsättningar för ett bättre mer inkluderande Sverige.

Därför har Minoritetsspråksprisets jury i år särskilt velat uppmärksamma
modersmålslärares insatser. Det är också första gången priset inte går till en
person som representerar de nationella minoritetsspråken.

Det är dags för mig att presentera årets pristagare av Minoritetsspråkspriset
och läsa upp juryns motivering.

Juryns motivering: 
"Språkrådets minoritetsspråkspris 2015 tilldelas Sadeta Muric för goda
insatser i arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers
mångkulturella identitet. 
Sadeta Muric har som många andra tvingats lämna sitt land och flytta till
Sverige. Hon engagerade sig snart i de bosniska barnens undervisning där
modersmålet användes som grund för att utveckla både det svenska språket
och ämneskunskaper.

I sin hemort Gislaved har hon arbetat även för utveckling av andra
modersmål. Barnens trygghet i sin svenska och bosniska identitet har varit
hennes främsta drivkraft. Den tanken har hon fört med sig in i föreningslivet.
Med sin sociala och pedagogiska kompetens och brinnande entusiasm sprider
hon glädje och inspiration."



Varmt grattis Sadeta Muric!

Tal vid utdelningen av Klarspråkskristallen

Ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt, det kan väl inte vara så svårt,
eller?

Nej, det borde vara en självklarhet att språket i offentlig verksamhet är
formulerat så att mottagarna förstår innebörden, känner sig tilltalade och kan
agera utifrån det.

Ändå är klarspråksarbete något som olika myndigheter, kommuner och
landsting prioriterar i olika grad.

Jag vill än en gång slå fast detta: Klarspråk i det offentliga är en nyckel till
delaktighet i demokratin.

Därför är det glädjande att allt fler myndigheter, kommuner och landsting
arbetar med klarspråk, sextio procent enligt Språkrådets senaste mätning.

Det går alltså framåt, men arbetet måste fortsätta och utvecklas, både i
kvantitet och i kvalitet. Som tur är behöver man inte uppfinna hjulet på nytt
varje gång.

Det går att lära av andras goda exempel. Och det är det som vi nu har
möjlighet att göra. Fånga möjligheten alla!
 
Det är dags för mig att presentera årets vinnare av Klarspråkskristallen 2015
och läsa upp juryn motivering.

Juryns motivering:
"Klarspråkskristallen 2015 tilldelas Västra Götalandsregionen för ett
förtjänstfullt och föredömligt klarspråksarbete som kan inspirera andra.

Omfattande och krångliga handlingar försvårar det demokratiska arbetet.
Som en del av det kontinuerliga klarspråksarbetet har Västra
Götalandsregionen därför satsat särskilt på att göra underlagen för politiska
beslut kortare och begripligare. Arbetet har förankrats hos de olika
inblandade parterna, problemet är väl avgränsat och fem tydliga och mätbara
mål har satts upp. Chefernas ansvar för det fortsatta arbetet preciseras och
konkretiseras i en långsiktig handlingsplan.



Västra Götalandsregionen visar hur den demokratiska processen och
rättssäkerheten kan stärkas med hjälp av klarspråksarbete."

Varmt grattis Västra Götalandsregionen!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid firandet av
Pressfrihetsdagen
Publicerad 29 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Utrikesdepartementet 29 april 2015 Det talade ordet
gäller.
Hej,

Själva anledningen till att vi är här Pressfrihetsdagen som infaller nu på
söndag. Är en av de mest angelägna frågorna i vår tid och en av de frågor
som ligger närmst mitt och regeringens hjärta.

Inte för att 
Utan för att

Detta är en dag som ordnas av Svenska Unescorådet och låt mig därför börja
med att nämna det omfattande arbete som Unesco gör för att främja
yttrandefrihet och pressfrihet genom sitt unika mandat att inom FN-systemet
ansvara för just dessa frågor. Jag tänker på Unescos ledande roll i den
övergripande samordningen av FN: s handlingsplan för journalisters säkerhet
och frågan om straffrihet.

Regeringen kommer att fortsatt stödja Unescos viktiga arbete på detta
område, inte minst med insatser för att bredda arbetsfältet till den digitala
domänen och bland annat säkerställa att samma rättigheter som gäller offline
också gäller i den digitala världen online.

För några veckor sedan skrev Amelie von Zweigbergk tillsammans med mig
en debattartikel och i den lyfte vi vikten av att Unesco, i sitt omfattande
uppdrag, prioriterar press- och yttrandefrihetsfrågorna - just eftersom Unesco
har ett alldeles särskilt uppdrag inom FN-familjen. Om inte Unesco gör det,
gör ingen annan det. Yttrandefrihet är av denna anledning en av
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grundbultarna i regeringens strategi för samarbetet med Unesco 2014-2017.

Genom att Sverige sitter i Unescos styrelse är jag även glad att konstatera att
vi genom proaktivt arbete och inkluderande processer lyckats få stor
uppbackning från många medlemsländer i arbetet kring press- och
yttrandefrihet, inte minst att säkerhet för journalister är ett prioriterat och
viktigt arbete i organisationen. Det går med andra ord att påverka och
förändra.

Sverige har även genom att initiera Unescos världstrendsrapport World
Trends in Freedom of Expression and Media Development, som detta samtal
relaterar till, bidragit till att skapa en referensbas kring de utmaningar som
pressfriheten står inför och möjligheterna att främja fria, oberoende och
pluralistiska metoder samt att ta i beaktande både säkerhet och jämställdhet.

Sverige har valt att fyrdubbla sitt stöd till Unesco via Sida. Det gör oss till en
av de största givarna inom Unesco. Fram till och med 2017 kommer Sverige,
via Sida, att bidra med 400 miljoner kronor till bland annat arbete med press-
och yttrandefrihetsfrågor. Det visar på vår ambition, men bara pengar räcker
inte - det handlar också om politisk vilja.

För mig är det fria ordet helt grundläggande för ett öppet och demokratiskt
samhälle. Respekten för de olika opinionsfriheterna, som yttrandefriheten,
informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten,
föreningsfriheten och religionsfriheten utgör som vi alla vet en stomme i en
väl fungerande demokrati och i det demokratifrämjande arbetet.

En granskande journalistik, som bevakar, förklarar, belyser och rotar fram –
är ett ben i en demokrati som demokratin inte kan vara utan. Utan fri press
och journalistik faller det demokratiska samhället. Och jag vet att jag tjatar
om detta men det tål att ständigt göra oss uppmärksamma på hur
bevakningen släcks ned runt om i landet och hur många journalister tvingas
att göra ett sämre jobb än vad dem vill, än vad deras kall säger till dem, på
grund av att de inte är tillräckligt många.

Detta drabbar oss alla, vi har redan en situation där medierna är mycket
koncentrerade och där rapporteringen i många fall dessutom stannar i
centrum av de stora städerna.

Regeringen har börjat sitt arbete på dessa områden. Vi har tillsatt en
medieutredning med syfte att analysera behovet av nya mediepolitiska
insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. I direktiven säger vi att



allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara
demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus för utredaren.

I uppdraget ingår att lämna förslag till utformning av nya mediepolitiska
verktyg. Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att
ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling,
kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor. Den första rapporten
från Anette Novak kommer att komma in till regeringen redan den 31
oktober. Slutrapporten kommer sedan den 30 april 2016.

I Europa och i Sverige finns det en bred samsyn kring vikten av fria medier
och yttrandefrihet. För oss handlar mycket av utmaningarna om att hindra
självcensur som en följd av hot och hat, eller att se till att medierna själva
inte backar från viktiga granskningar. Självklart innebär inte detta att vi kan
luta oss tillbaka, men vi har en grund att stå på.

På många platser i världen berövas människor såväl sin yttrandefrihet som
sitt liv i försvar för det fria ordet. Det är därför viktigt att försvara
yttrandefriheten, också utanför våra egna gränser.

Den snabba tekniska utvecklingen och konvergensen har möjliggjort
uppkomsten av medborgarjournalistik och utrymmen för oberoende medier. I
dag kan många fler människor uttrycka sig och publicera sig.

Lagstiftningen har emellertid inte hängt med och vi har stora problem med
att hantera hot och hat på nätet, och att förstå hur vi ska kunna skydda även
små aktörer som visselblåsare och medborgarjournalister och bevaka deras
rättigheter.

I dag överlämnade Brottsförebyggande rådet den kartläggning av hot och
våld mot personer som är särskilt viktiga för demokratin till regeringen.
Rapporten visar att 30 procent av journalisterna utsätts för hot. Och att
mörkertalet dessutom är mycket stort.

Regeringen kommer nu att arbeta vidare med detta viktiga arbete.

Jag önskar oss alla ett givande seminarium, Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Inledningstal vid
Kulturdepartementets
barnkulturkonferens
Publicerad 29 april 2015 Uppdaterad 18 maj 2015

Rosenbads konferenscenter 29 april 2015 Det talade
ordet gäller.
Hej!

När vår regering tillträdde för snart sju månader sedan så var en av våra
huvudfrågor att alla barn och unga ska ges rätt och möjlighet att delta i
kulturverksamhet. Kulturen och skapande ska stärkas i skolan. Hur ofta hör
man en statminister säga det?

Idag kan jag stolt berätta att regeringen imorgon presenterar direktiv och
utredare till den utredning som ska få i uppdrag att ta fram en nationell
strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Uppdraget blir
omfattande och vi ser framför oss ett gediget arbete! Och jag är väldigt stolt
och glad över att Monica Lindgren har tackat ja till att leda utredningen.

Vi vet att många av er som sitter här kommer att vilja och också ges
möjlighet att komma till tals. Utredaren ska ta fram ett brett
kunskapsunderlag om kulturskolan. Vi vill veta hur det ser ut i olika delar av
landet, i olika kommuner.

Redan idag vet vi att alla barn inte ges samma möjlighet att delta i
kulturskolans verksamhet. Det är något vi absolut vill ändra på och därför får
utredaren i uppdrag att ta reda på hur vi kan göra det. Vi vill också ha förslag
på hur försörjningen av lärare kan säkras i framtiden, de är ju själva nyckeln
till en framgångsrik kulturskoleverksamhet. En mer tillgänglig och jämlik
kulturskola är ledorden.
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Det är inte bara otålighet utan också ilska som driver mig när jag ser att så
många barn och unga känner sig utanför vårt samhälle idag. Att de inte ens
känner igen sig i kulturen, att de inte hittar något uttryck att spegla sig i gör
mig ledsen. Det är den viktigaste frågan vi ska diskutera idag.

Självklart måste strukturerna finnas där och jag blir glad när jag ser hur bra
våra institutioner och myndigheter jobbar med den här frågan. Men nu är det
dags att gå ett steg längre. Att barn- och ungdomsverksamhet ska vara en del
av myndigheternas och institutionernas verksamhet är en självklarhet, nu
måste vi fokusera på att nå fler barn och unga, nå alla.

Jag är helt övertygad om att också ni har läst och hört de otaliga berättelser
om hur någon liten händelse har ändrat en människa liv. Inte sällan handlar
det om hur man som liten botaniserade bland mammas vinylskivor medan
hon sov om söndagsmorgnarna eller hur man drog ut en bok ur bokhyllan
hemma hos grannen. Många kan peka på en enskild händelse som fick en att
hitta hem, att hitta en mening. Då ska vi inte tala om vad ett museibesök eller
en teaterföreställning kan betyda.

Jag minns själv upplevelsen när jag som barn fick möjligheten att besöka
folkets park i Värnamo och för första gången fick se teater. ”Att det finns
sådant här!” Världen blev lite större. Ni som jobbar med kultur gör något
livsviktigt, utan att ni vet om det så räddar ni många till en meningsfull
tillvaro.

Så låt er inspireras idag av SVT:s slit med att göra barnen delaktiga, ta till er
av Elias berättelse om vad han saknat i barnkulturen, och låt TEKLA hjälpa
oss att svara på frågan hur vi kan få fler att spränga de osynliga gränser som
alltför många barn och unga idag låter sig hållas tillbaka av.

Jag hoppas att ni går härifrån med ny inspiration men också med en känsla
av otålighet och varför inte; lite ilska. Vi måste visa mod och tänka nytt för
att alla barn och unga ska hitta kulturen, på så sätt kan vi faktiskt ge många
barn ett mer innehållsrikt liv, vi kan visa dem att mer än vad de visste
faktiskt är möjligt.

Tack för mig!



Tal från Kulturdepartementet

Inledningstal vid First Nordic
Ukrainian Film Festival
Publicerad 20 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

Zita Folkets Bio 20 april 2015 Det talade ordet gäller.
Jag har två grundläggande drivkrafter som kultur och demokratiminister.

Det ena är att konst som inte är fri är mer eller mindre meningslös.
Det andra är att konsten - kulturen - är det som på många sätt gör oss till
människor. Och utifrån dessa två övertygelser vill jag göra skillnad under de
kommande tre och ett halvt åren.

För dryga två veckor sedan kom jag hem från Ukraina. Under ett par
intensiva och omtumlande dagar träffade jag människor som också försökte
göra skillnad. På många olika sätt, men under helt andra förutsättningar än
våra.

Jag träffade ministrar och parlamentariker, journalister,
civilsamhällesaktörer, konstnärer, poeter, bloggare, HBTQ-aktivister,
konstcuratorer, studenter och jag träffade den unga poeten Liubov
Lakymchuck.

Liubov berättade hur hennes lyrik före kriget mest handlade om kärlek som
hon uttryckte det - till att nu enbart handla om krig.

Hon berättade om det hon vet om vad som händer i hennes hemtrakt i östra
Ukraina och hur en poesiläsning som hon och en grupp författare och
journalister ordnade med enkla medel i en by precis vid gränsen till de
annekterade områdena hade lockat 800 besökare.

Fastän det bara bor dryga 400 människor i byn. I mötet med Liubov liksom
många många andra bekräftades vikten av kultur för att behålla vår
mänsklighet när allt runtomkring är en mardröm utan synligt slut.
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Det som just nu pågår, två och en halv timmes flygväg bort, är på många sätt
en mardröm som angår oss alla. Om inte idag, så imorgon.

Jag är glad över att få möjligheten att inviga den första ukrainska
filmfestivalen i Norden.

Film är en fantastisk konst. En uttrycksform, ett berättarsätt med många
parametrar som i samspel kan påverka oss djupt.

Jag önskar oss alla en inspirerande festival.
Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid SKL:s Demokratidagen
2015
Publicerad 14 april 2015 Uppdaterad 28 april 2015

City Conference Centre, Stockholm 14 april 2015 Det
talade ordet gäller.
Jag läste ett citat av författaren och journalisten Elisabeth Åsbrink
häromdagen: ”Demokrati är kanske inte organisk, snabb eller själfull.
Snarare långsam, omständlig och full av kompromisser. Men den bygger på
devisen 'lev och låt leva' – något svårare och finare finns inte.” Jag håller
med och konstaterar med det att vi som arbetar med demokratin, tillsammans
har ett stort, svårt och viktigt uppdrag!

Som kultur- och demokratiminister har jag hela två och en halv föregående
statsråds ansvar på mitt bord. Det är hela tio olika politikområden, men som
hänger ihop. Bland andra, demokratipolitiken, politiken för det civila
samhället, mänskliga rättigheter nationellt, , diskrimineringsfrågorna och
mediepolitiken. Vilka de ytterligare fem politikområdena är får ni firnula på.

Jag vill ägna mina minuter här på scenen åt att framförallt två saker;
Ett: Jag vill berätta mer konkret om vad regeringen planerar för att stärka
demokratin och 
Två: Jag vill berätta om vad vi vill göra för att värna demokratin.

Men först vill jag stryka under det vi alla vet. Våra utmaningar är
gemensamma. Sveriges kommuner är många fler, mycket större och mycket
närmre den verklighet som demokratipolitiken handlar om. Jag är med andra
ord fullständigt förvissad om att den demokratipolitik som jag och regeringen
arbetar fram, om den ska få något genomslag, om det ska bli nåt med den så
behöver den politik vi arbetar fram har en förankring i den verklighet som ni
arbetar mycket närmre i. Det är min utgångspunkt och förhållningssätt.
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Regeringen kommer fortsatt att arbeta för ett högt och mer jämlikt
valdeltagande. Valen är – som ni alla vet – vårt viktigaste medel för att
påverka vilken politik som ska föras och samtidigt utkräva ansvar. Det är
mycket positivt att valdeltagandet går uppåt. Ett högt valdeltagande innebär
oftast ett mer jämlikt valdeltagande och att valresultaten mer korrekt
avspeglar de olika intressen som finns i samhället.

Även om andelen röstande ökade fanns det i 2014 års val betydande
skillnader i valdeltagande mellan olika grupper. Unga, utrikes födda,
lågutbildade, de med lägre inkomster och de som är arbetslösa röstade i lägre
utsträckning. Det fanns också stora skillnader i valdeltagande mellan olika
kommuner. Inte oväntat är valdeltagandet lägst i socioekonomiskt svaga
områden och högst i socioekonomiskt starka områden.

Inför supervalåret 2014 genomfördes insatser för att främja ett ökat
valdeltagande. Unga, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning
var prioriterade målgrupper. Jag var under supervalåret, det vill säga fram till
för sex månader sen, generaldirektör för den myndighet som kanaliserade
mycket av politiken för ökat valdeltagande och så vilka effekter insatserna
hade.

Min ambition är att som statsråd bygga vidare på erfarenheterna från
supervalåret och att väsentligt höja valdeltagandet bland de grupper som
röstar i mindre utsträckning. Ett högt och mer jämlikt valdeltagande i valen
2018 och 2019 är en grannlaga uppgift som redan har börjat jobbas på!

Något som var och blev tydligt under och mellan de senaste valen är att
medborgarna behöver kunna komma i kontakt med och föra samtal med sina
beslutsfattare också MELLAN valen.

SKL och många kommuner, landsting och regioner gör ett fantastiskt arbete
med att utveckla olika former av medborgardialog. Alltför många människor
saknar kunskap om hur det demokratiska systemet fungerar och hur man gör
sin röst hörd. Många saknar också politiskt självförtroende och tilltro till att
beslutsfattare är intresserade av att lyssna.

Ett av de bästa sätten att göra sin röst hörd i demokratin är sluta sig samman
med andra med liknande intressen. Därför vill regeringen under
mandatperioden stärka det civila samhällets möjligheter att engagera fler
medborgare.

Utan det civila samhällets organisationer stannar Sverige. Och utan



organisationerna – ca 200.000 – skulle vi vara utan den plattform för
engagemang och praktiskt demokratiarbete och mänskliga rättigheter som ett
land behöver för att alla vi som bor här ska känna social tillhörighet, mening
och trygghet.

Jag är glad över det samarbete som finns utifrån politiken för det civila
samhället i ”Överenskommelsen” mellan SKL, regeringen och Det civila
samhället. Och jag är övertygad om att det samarbetet har potentialen att
utvecklas till det bättre.

Men för att kunna utveckla civilsamhälles politiken som en del i att stärka
den svenska demokratin så behöver vi underlag att utgå ifrån och vi har för
att stärka demokratin hela tre utredningar på gång som kan ge oss en grund
att bygga den framtida demokratipolitiken på:

Vi har en pågående civilsamhällesutredning, den leds av Dan Ericsson under
rubriken ”ett stärkt civilsamhälle”. Dan har precis fått ett tilläggsdirektiv
med tydligt demokratifokus.

Vi har också ”2014 års demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt
inflytande”, som leds av Olle Wästberg och den ska utarbeta förslag till
åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa
demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och
inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.
Utredningen ska förslå åtgärder för att möta de demokratiutmaningar som ett
minskat intresse för partipolitiskt engagemang kan leda till. Frågor om
medborgardialog, medborgarförslag och folkomröstningar är några av de
delar av det demokratiska system som utredningen ska se över. Och så sent
som igår kunde vi läsa en intressant debattartikel från utredningen byggt på
en rapport som utredningen beställt om förändrade medielandskap och
förändrade medievanor.

Sist men inte minst har vi en EU-utredningen – ”Delaktighet i EU”, som leds
av forskaren Maria Strömvik. Hon har i uppdrag att föreslå hur vi inom
ramen för nuvarande EU-regelverk kan främja insyn, delaktighet och
inflytande för individer och andra aktörer i Sverige när det gäller beslut som
fattas inom EU. Syftet är att minska det demokratiska avståndet mellan olika
individer och samhällsaktörer i Sverige och EU:s institutioner.

Sammantaget tror jag dessa tre utredningen kommer ge förslag som lägger
grunden för en stark och uppdaterad demokratipolitik!



Dessvärre räcker det inte med en politik som stärker demokratin, vi måste
också värna den. Vi måste värna det demokratiska samtalet, vi måste värna
demokratin mot våldsbejakande extremism och vi måste säkerställa vars och
ens mänskliga rättigheter.

Stödet för det demokratiska styrelseskicket är starkt och stabilt. Ändå är jag
oroad. Jag är oroad över händelser i omvärlden, i Mellanöstern och Afrika,
men också i Europa. Vi riskerar med utvecklingen att ställa individ mot
individ, grupp mot grupp och jag ser med oro på hur dessa konflikter skär
rakt igenom samhällen. Det är så mycket lättare att slå sönder ett samhälle
och förtroendet mellan människor och än att bygga upp tillit och ett samhälle
där människor kan känna trygghet i sina dagliga liv.

Med utvecklingen ser vi tyvärr en ökad polarisering och ett större avstånd
mellan människor, ibland kantat av hat. Hot och skadegörelse mot moskéer
och synagogor i Sverige är tyvärr inget ovanligt. Antisemitismen visar sitt
fula tryne trots att det bara är 70 år sedan Auschwitz befriades och
islamofobin, antiziganism och afrofobin är delar av många människor vardag.
Näthatet som drabbar debattörer, folkvalda och opinionsbildare är också en
faktor som regeringen inte kan och inte vill bortse från utan kommer fortsatt
bekämpas.

Min ambition är därför att värna demokratin genom att arbeta på bred front
mot rasism och intolerans.

Jag kommer också ta fram en handlingsplan som syftar till att värna det
demokratiska samtalet. Både förtroendevalda, journalister och andra
opinionsbildare ska känna sig trygga i vår demokrati. En förtroendevald eller
journalist som väljer att inte fatta ett beslut, att inte engagera sig i en fråga
eller att inte skriva en artikel på grund av rädsla för hot och våld är det
största hotet mot vår demokrati. Kunskap om hur man kan arbeta för att
förebygga våldsbejakande extremism bör idag finnas i varje kommun.

Det finns inget som tyder på att rekryteringen till IS har mattats av. Inte
heller högerextrema gruppers verksamhet har avtagit. Det är därför mycket
angeläget att utveckla det förebyggande arbetet mot extremism och att göra
insatser som utrustar ungdomar för att leva och verka i ett demokratiskt
samhälle.

Ett stort ansvar vilar på myndigheter och kommuner för att genomföra
kunskapsbaserade insatser. I Kalibers granskning av kommunernas arbete
som redovisades tidigare i år saknade 70 procent av 132 socialchefer verktyg



för att arbeta förebyggande mot våldsbejakande islamism. Det är långt ifrån
tillräckligt.

I arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är
regeringens viktigaste åtgärd den nationella samordnaren, Mona Sahlin. Hon
ska stärka samverkan i arbetet med att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism på framför allt lokal nivå men också nationellt,
genomföra riktade utbildningsinsatser, utveckla arbetet med anhörigstöd och
avhopp och stötta de aktörer som identifierar problem lokalt. En inbjudan
och uppmaning från mig till er är vikten av att ni tar kontakt med Monas
medarbetare och med SKL så att ni har de metoder och verktyg som krävs
för att förebygga våldsbejakande extremism.

Jag vill också påminna om att kommuner kan söka medel för verksamhet
som värnar demokratin, under förutsättning att de samarbetar med minst en
ideell organisation. MUCF fördelar statsbidrag inom detta område.

Sedan i juni har regeringen och SKL en treårig överenskommelse för att
stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal och regional nivå.
Överenskommelsen innebär en extra satsning för att höja kunskapen, ta fram
goda exempel och stärka arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och
regional nivå. SKL har identifierat behoven av stöd och insatser och tagit
fram en handlingsplan för arbetet. Detta är högt prioriterat och ett arbete
som måste fortsätta på daglig basis.

Att värna demokratin genom att minska polariseringen, öka den
demokratiska medvetenheten, förebygga våldsbejakande extremism och att
säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras och följs är något vi
alla måste arbeta för, både i det lilla i vardagen och i de stora
sammanhangen.

Jag ser fram mot ett nära samarbeta med er alla här idag. Det är tillsammans
vi har möjligheter att skapa en ännu mer livskraftig demokrati!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid tillkännagivandet av 2015
års ALMA-pristagare (på
engelska)
Publicerad 31 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Kungliga Biblioteket 31 mars 2015 Det talade ordet
gäller.
Ladies and gentlemen, in Stockholm and in Bologna,

To read a book as a child is something different to reading a book as an
adult. A child experiences a book in its own way, with a curious mind and an
open heart. Children are both demanding and grateful readers. That makes
high quality literature for children extraordinary important.

I remember reading the book Katitzi by the Swedish author Katarina Taikon
as a child. It is a book about a girl that did the same things as I did as a child;
she fought with her siblings, she did really good things and she made
mistakes, just like any other child. But some parts of her life were
profoundly different from mine; she lived in a caravan and her family
constantly had to move, she couldn t́ go to school. But what I remember
most was that meeting suspicion and aversion was part of everyday-life for
Katitzi and her family. Katitzi was a Swedish Roma-girl growing up in
Sweden in the middle of the 20th century. Today, the experience I got from
reading Katitzi still lives with me but when I read it today I understand it in a
different way. I am glad that I still bear the experience of a young reader
with me. Unfortunately the story of Katitzi still bear relevance today.

Young readers can be difficult to please. They are not impressed by the
name of the author, they don’t care if their mother has told them that "this is
a very good book". Simply; if they don’t like the book they will stop listening
or stop reading. Therefore being an author for children and young people is
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more difficult than writing books for adults. These authors open new worlds
to our children and give them tools to understand and handle the world
around them.

Being able to read gives you the opportunity to take part of the democratic
society and a whole world of fantastic literature lies ahead of you. Authors
of children’s books creates an appetite for life!

The Astrid Lindgren Memorial Award honours one of the greatest authors of
literature for children. Astrid Lindgren leaves no one untouched. She was a
brave author with a big heart. During her lifetime she was active in the
public debate, constantly standing up for those with a weak, or no voice of
their own. Astrid Lindgren was a great author but also a great defender of
civil rights, democracy and every child’s right to be a child.

Now I am very proud to leave the floor to the president of the ALMA-jury
Boel Westin who will present to us today’s laureate. Thank you!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid Mediedagarna i Göteborg
Publicerad 05 mars 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Mediedagarna i Göteborg, 5 mars 2015 Det talade ordet
gäller.
Tack Ulla,

Det är väldigt roligt att vara här i dag.

Jag vill ha ett år av diskussion, debatt om mediepolitik och om mediernas roll
i samhället. Regeringen har också inlett mediepolitiskt arbete på många
fronter samtidigt – målsättningen är att aktivera den tidigare något
insomnade mediepolitiken!

I dag är en sorts startpunkt:

Idag startar också det som förhoppningsvis ska bli ett ännu bredare och
öppnare samtal: regeringen fattade för några timmar sedan beslut om direktiv
för en medieutredning.

Utgångspunkt för direktiven: Det demokratiska samhällets behov av
mediepluralism, mångfald och kvalitetsjournalistik.

Vi behöver göra en bred och öppen analys av de stora förändringar som sker
i det svenska medielandskapet och i användningen av medier.

Presstödet som det ser ut i dag kommer finnas kvar ytterligare några år, men
mycket tyder på att vi kommer att behöva nya mediepolitiska insatser för det
nya medielandskapet.

Kärnan i utredningens direktiv är att den enskildes, konsumentens och det
demokratiska systemets behov, snarare än medieföretagens.

Också viktigt att inte stirra oss blinda på olika medieslag. I den medievärld vi
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rör oss i nu finns det mindre och mindre skäl att skapa en skiljelinje mellan
radio, tv och t.ex. press. För individerna spelar företagsform eller medieslag
en allt mindre roll vartefter digitaliseringen ändrar förutsättningar och vanor.

Det ställer en del sanningar på ända och det kommer kräva åtminstone delvis
nya förhållningssätt av politiken.

De utredningsdirektiv som i dag har beslutats:

- Är uppdelade i två delar: en första analyserande del och en förslagsdel

- Ska tas om hand av en särskild utredare med stöd av ett ordentligt
sekretariat och en parlamentarisk referensgrupp.

- Har en mycket utåtriktad ansats – bred konsultation med olika typer av
intressen, aktörer och myndigheter, framförallt under den första delen.

- Ett delbetänkande i höst och slutrapport våren 2016

Förhoppningsvis leder arbetet i den första delen till en större samsyn än idag
om hur det faktiskt ser ut i medierna och i mediebranschen i dag och hur det
påverkar medievanorna.

I förslagsdelen kan vi kanske inte hoppas på full samsyn, däremot på
nytänkande och nya angreppssätt när det gäller mediepolitiken.

Vem kan klara det här uppdraget? Ett drömuppdrag men också svårt. Tyvärr
kan jag inte avslöja vem som får uppdraget i dag. Det kommer dröja
ytterligare några dagar tills det är klart.

Vi har de senaste månaderna träffat väldigt många av er aktörer. Vi har hört
era önskemål och tankar om den dynamiska tid vi lever i. En del av er
kommer säkert sakna särskilt fokus på viss fråga i direktiven.

Låt mig kort förklara hur vi tänkt: 
Det handlar om att balansera ett önskemål om att kunna se frågorna
horisontellt och väldigt brett med önskan att definiera vilka behov som
faktiskt finns av politiska insatser och att få fram konkreta förslag för sådana
insatser.

Däremot handlar den här utredningen inte specifikt om public service. Vi har
en bra ordning där public service-verksamheten utvärderas och
programföretagen får sina uppdrag vart femte, sjätte år. Däremellan ska



förutsättningarna vara stabila och företagen lämnas ifred från politisk
inblandning så att vi ger förutsättningar för det oberoende som vi strävar
efter.

Direktiven är därför tydliga med att inga förslag ska lämnas om ändringar i
de nuvarande villkoren. Men, utredaren måste självklart förhålla sig till den
starka position public service-företagen har på den svenska mediemarknaden
och kan också föreslå frågor som bör tas upp vid nästa översyn av villkoren
för public service.

Vi har också den rapport som Myndigheten för radio och tv ska lämna i höst
om just public service och konkurrensvillkoren i mediebranschen. Den
kommer kunna utgöra ett bra underlag för utredaren. Det arbete ni i
branschen lagt ner inför denna kommer alltså tas till vara!

Slutligen skulle jag vilja säga något om den digitala momsen och om
reklamskatten som inte alls nämns i direktiven. Varför? Därför att vi redan
har underlag, vi vet vad vi vill och vi vet att det finns en bred samsyn. Det
gäller att skapa politiskt utrymme för detta. Momsfrågan har också en
koppling till EU:s momsdirektiv och där har jag en konstruktiv dialog med
finansministern som är ansvarig.

Med de här direktiven tycker jag att vi har gett väldigt goda förutsättningar
för ett mycket mera dynamiskt och intressant samtal om medieutvecklingen
och mediepolitiken än vi haft på länge. Nu är det faktiskt också upp till er,
intressenter och aktörer av olika slag att utnyttja utredningen. Vi behöver ert
totala engagemang om det här ska bli så spännande och kreativt som jag
hoppas!

Tack.



Tal från Kulturdepartementet

Tal på Myndigheten för tillgängliga
medier
Publicerad 29 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Myndigheten för tillgängliga medier 29 januari 2015 Det
talade ordet gäller.
Jag vill börja med att tacka för inbjudan att komma hit till Myndigheten för
tillgängliga medier.
Det är omöjligt att vara engagerad i tillgänglighet och demokrati i Sverige
utan att höra talas om det fantastiska arbete som ni gör här.

Om Daisy, taltidningsreformen, punktskriftsböcker för barn,
teknikutveckling i världsklass. Listan kan göra hur lång som helst, och
kommer säkert bara att bli längre och längre.

En av mina medarbetare brukar berätta om sin gamla mormor, 95 år i år.
Hon är helt blind sedan 1960 och varje dag har hon glädje av taltidningar och
ljudböcker.
Tack vare ert arbete kan hon ta del av nyheter och samhällsdebatt, varje dag.

Hon diskuterar politik med släktingar, vänner och bekanta; hon deltar i
allmänna val, trygg i förvissningen om att hon kommer kunna ta del av saklig
samhällsinformation av hög kvalitet.

Det är ett exempel på hur viktig er verksamhet är för demokratin. I samma
ögonblick som samhällsdebatten inte är tillgänglig för alla, då har också
demokratin försvagats.

Jag vill därför också inledningsvis säga något om min demokratipolitiska
vision.

Lika möjligheter till delaktighet i det politiska livet är en grundläggande
demokratisk rättighet. Funktionshinderspolitiken syftar, som ni vet, till att
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samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning, i alla
åldrar, blir fullt delaktiga i samhället.

Därför är inriktningen på vårt arbete att identifiera och undanröja hinder för
full delaktighet i samhället. Att förebygga och bekämpa diskriminering. Att
skapa självständighet och självbestämmande.
Det handlar om grundläggande demokratifrågor. Och inte minst handlar det
om mänskliga rättigheter.

Tillgänglighet och delaktighet tillhör därför våra stora prioriteringar och
utmaningar. Det genomsyrar alla politikområden som jag ansvarar för. För
allting hänger ihop. Kultur, medier, demokrati, diskriminering.

Och självklart är tillgänglighet ytterst en demokratifråga. Det vet ni!
Bristande förmåga att läsa får inte innebära otillgänglighet till litteratur,
nyheter och samhällsinformation. Alla läsare måste ha möjlighet att på lika
villkor få delta i debatter och i samhället. Genom litteraturen, genom
nyheter, genom att få hjälp att ta till sig samhällsinformation.

Anledningen till dagens firande är ju att myndigheten från den 1 januari
också ansvarar för statens insatser för lättläst. Vi på departementet har noga
följt arbetet med er nya organisation. Vi är också imponerade över det arbete
som gjorts för att se till att produktionen av lättlästa nyheter genom 8 SIDOR
ska kunna ske på ett bra sätt inom myndigheten.

Vi lever i ett samhälle som utvecklas snabbt, inte minst på teknikområdet.
Och ni är ju medvetna om att mediesituationen är under stor förvandling och
många tidningar och förlag kämpar för att kunna följa med i den nya digitala
tiden. Regeringens utmaning är att skapa bra förutsättningar för ett levande
medielandskap där ingen lämnas utanför.

Taltidningarna har ju samma problem som de mer vanligt förekommande
tidningarna, läsningen och abonnerandet går ner. Det är därför glädjande att
se att myndigheten i era prognoser trots allt ser en ljusning och fler läsare,
som en följd av teknikutvecklingen.

Och jag blir stolt och det är häftigt, i ordets rätta bemärkelse, att ni inte bara
följer med i den digitala utvecklingen med nya format som appar till
exempel. Utan för att ni leder den här utvecklingen in i en ännu mer digital
tidsålder. Till exempel att ha varit drivande i utvecklingen av DAISY-
formatet som i dag är en internationell standard för talböcker.



Nu förbättras möjligheterna för personer som kanske behöver kunna
tillgodogöra sig lättläst på annat sätt än genom papper. Genom taltidning,
talböcker eller punktskrift.

Jag är glad över att få vara här i dag och träffa alla er som gör denna vision
till verklighet.
Jag är övertygad om att Myndigheten för tillgängliga medier kommer att
fortsatt vara ett föredöme för tillgänglighets- och delaktighetsarbete.



Tal från Kulturdepartementet

Invigningstal vid Göteborg Film
Festival 2015 (på engelska)
Publicerad 23 januari 2015 Uppdaterad 02 april 2015

Biograf Draken, Göteborg 23 januari 2015 Det talade
ordet gäller
Good evening,

It feels good to be here and to have the opportunity to speak at the opening
of the Göteborg Film Festival, which I have enjoyed in the past as a visitor –
like many thousands of other people over the years.

Last summer I had reason to attend another film festival, in Croatia. After a
generous reception from volunteer cinema enthusiasts and after checking in
at a charming hotel, with drinks and food all around, we sat under the starry
skies with bread and wine.

The whole thing was like a scene from a cliché romantic movie, like
“Cinema paradiso”. A warm summer night, bread, wine and colourful lights,
laughter and intense discussions. One of the people who talked the most
caught my attention. From a distance, he seemed interesting, inspiring, and
yes, he sounded attractive. Close up, he turned out to be an extremely
unpleasant person, a nationalist, male chauvinist, racist, homophobe, a self-
satisfied damned fool with an ugly soul and – a film director.

Provoked and deeply disappointed, I spat out something about how far too
many films lack perspective, about voices that remain unheard, people who
remain unseen and who are not given any space. He gave a deep sigh, and
with a stealthy look, asked whether what I was asking for was worth it – “at
the expense of quality?”

I felt ashamed of myself and of the obvious fact that I had been living in the
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naïve belief that ‘film people’ were consciously out to make the world a
better place and that mindless talk about meaningless things was only the
province of – politicians… Well, of course this was a few weeks before the
Prime Minister had the good taste to phone me.

Fortunately, the successful politician is not the one who has the job of
developing Swedish film policy. And fortunately, I’m not just sitting in my
office doing that. No, the future of Swedish film policy will be based on the
work that you – or at least the many representatives of many parts of the
film sector – have done. During autumn, the Ministry of Culture has initiated
and facilitated dialogue between authors, producers, distributers, cinema
owners, television companies, internet actors and financiers. Swedish film
policy must foster an open climate in which the diversity of stories and
talents is the greatest asset of films of every type. But how can we get
systems that identify all these different ‘best projects’?

How sure can we be about our assessments and predictions? How can we
ensure that we have robust and well-established production companies that
manage – in times of success and setbacks alike – to maintain continuity and
quality, while encouraging smaller and perhaps untested actors to participate
in development and innovation? Development – both artistic development
and the development of business methods and models – is essential for the
long-term survival of the Swedish film sector and to ensure that filmgoers
can enjoy a broad and high-quality range of films.
We need to continue to work on more technology-neutral forms of support.
Media habits have changed dramatically in the past five years and we know
that streaming and home cinema systems are increasingly part of people’s
everyday lives.

As you can tell, this truly is a tapestry of many patterns and many threads, to
be woven into something that works, that is sustainable. In this process we
have moved into a more intensive phase. Before long, we need to have the
new film policy ready.

In the coming days of this festival we will have a chance to sink into our
cinema seats and experience films in the company of others – and all around,
before and afterwards, the conversations and discussions will go on. Make
sure you squeeze into the seminars – that might be where it suddenly
happens. We live in a time of great need for something to happen, for lots to
happen that will take us away from the darkness that is spreading across
Europe and the world. A world with more conflicts and more refugees than
ever, more hate crimes and more extreme right-wingers gaining seats in our



parliaments, more of all those things that are the very opposite of what film
can express – other perspectives, other customs, other people’s lives, other
situations.

As Jonas Holmberg earlier said during this festival, the documentary film
“Vessel” by Diana Whitten will be screened. It’s being screened because it’s
a good and important film. But it’s also being screened as an act of solidarity
with the Swedish Association for Sexuality Education (RFSU) and its
magazine Ottar. The attack was an attack on the freedom of expression, an
attack on the equal value of all people and an attack on our democracy.

It’s far too easy to lose hope in life and the world. But that’s not an option.
We therefore need to seek strength and protect ourselves by laughing more,
crying more, exploring ourselves more to challenges. We need to let our
world be turned upside down more often. Quite simply, we need more of the
Göteborg Film Festival.

Finally, I would like to emphasise that many of us need to use our various
positions and platforms to work to enable film. Film criticism and lively
public discussion of all forms of film have an important role to play. Healthy
film criticism is one of the essential conditions for developing film as an art
form and an understanding of film and the role it plays in society.

In conclusion, one important factor for film is the festivals – not least the
Göteborg Film Festival.

I would like to thank all of you who have made it possible for us once again,
for the 38th time, to gather here and kick off another festival days!

Now I look forward to enjoying both “Key Mirror House” and the opening
short film “Audition”!

Thank you.



Tal från Kulturdepartementet

Framtidens filmstöd
Publicerad 08 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Framtidens filmavtal, konferens i Stockholm 8 december
2014 Det talade ordet gäller.
Först och främst ett stort tack till er alla som bidrar med tid och kunnande i
processen för att forma framtidens filmstöd. Utifrån dramatiken förra veckan
tänker vi nu ta tillvara på alla möjligheter vi har till att fortsätta satsningarna
på en ny filmpolitik och som vi passionerat vill utveckla!

Jag har hopp inför extra valet den 22a mars men ingen av oss vet vad som
kommer att hända och då känns det extra viktigt att fortsätta och landa det
arbete ni utgör en så oerhört väsentlig del utav. Med andra ord är jag just av
”nyvalsanledningen” – om möjligt extra tacksam över att ni är här och delar
med er idag. För mig är filmen en av de viktigaste uttrycksformerna i vår tid.

Filmen ger oss möjlighet för reflektion, lugn, provokation och utveckling i
det här emellanåt härliga, men ibland svåra i att vara människa. Filmens
berättelse, som vi alla tolkar utifrån var vi befinner oss i livet, kan inspirera
till diskussion och ökad medmänsklighet. Kort sagt, filmens konstnärliga
bredd är livsviktig för vår demokrati och för förståelsen av oss själva, vårt
samhälle och dess utveckling. Filmbranschen och alla aktörer i den vet exakt
vilka stora förändringar som pågår. Många positiva, andra knepigare att lösa;

- fler människor än någonsin tar del av film i olika former och i olika
visningsfönster,

- biograferna står stabilt, även om den mindre kommersiella filmen har
svårigheter att nå ut till hela landet,

- svensk film - dokumentärer, spelfilm, drama-serier - vinner framgångar
nationellt och internationellt.

De senaste åren har varit minst sagt framgångsrika: en Oscar, utmärkelser i
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Cannes och Venedig, Internationell Emmy, för att nämna något – och inte
minst - en riktigt stor publik.

Men osäkerheter och utmaningar är minst lika stora som
framgångarna;filmkritiken har det oerhört tufft i Sverige som en konsekvens
av det förändrade medielandskapet, det nya landskapet har ändrat
förutsättningarna – för de som ser film, för de som distribuerar och visar film
och kanske mest påtagligt – för de som gör film.

De utmaningar som ni har arbetat med i den här processen är högst verkliga.
Den stora utmaningen för mig som kultur och demokratiminister är hur
politiken i den omvärld vi befinner oss i, kan bidra till större frihet i
utveckling av filmen som konstform, god tillgänglighet för många sorters film
och tryggare villkor för sektorns många aktörer.

Med andra ord – hur bygger vi goda förutsättningar för svensk films framtid?
Där har vi, tillsammans – ett viktigt och gemensamt ansvar. Jag är övertygad
om att höstens omfattande kreativa process med målet att få fram konkreta
förslag på insatser, är en bra metod att arbeta vidare med.

Jag ser fram emot att få ta del av alla era förslag och kommer tillsammans
med departementets medarbetare ägna tid och energi åt att förstå och
analysera det ni föreslår. Tidtabellen för det arbetet är i dagsläget oklar med
tanke på det kommande extravalet men vi kommer att återkomma med en
tidsplan så snart som möjligt.

Målet är att regeringen så snart det går ska bli klar med hur vi ser på
inriktning och konkret utformning av framtidens filmpolitik, och att då föra
ut dessa tankar på remiss. Ni kommer med andra ord att få tillfälle att ha
synpunkter!

Men tiden är milt uttryckt knapp. För att skapa stabila villkor för framtiden
behöver vi senast under senhösten 2015 vara klara med vad som gäller från
den 1 januari 2017, när nuvarande filmavtalet löpt ut.

Jag lovar att oavsett vad som händer den 22 mars – prioritera och förbereda
för att det ska bli klart och - vara bra!



Tal från Kulturdepartementet

Tal vid Romska
ungdomsförbundets konferens
Publicerad 06 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Romska ungdomsförbundets konferens 6 december
2014 Det talade ordet gäller.
Tack för att jag får komma hit.

Och tack för att ni finns. För vissa är demokrati något formellt som vi kan
läsa om i skolböckerna. Var fjärde år röstar vi och sedan fixar politikerna
resten (eller ja, den senaste tiden har väl tyvärr inte ens visat det...)

Men det är skillnad på en formell demokrati och en levande demokrati. Ni är
beviset på en levande demokrati.

Utan det civila samhället blir vi bara individer i ett system.

Ett demokratiskt och civiliserat samhälle definieras också av hur väl vårt
samhälle skapar möjligheter till gott liv även för dom som är långt, långt från
majoritet och norm.

Därför är det naturligt att ansvaret för diskriminering, främlingsfientlighet
och nationella minoriteters rättigheter samlas hos mig som kultur- och
demokratiminister.

För mig är detta inte en frågan om något som vi i politiken kan "välja att
prioritera" upp eller ned. Mänskliga rättigheter är precis just det, rättigheter.
Ingenting som vi kan välja bort när ekonomin krisar eller alla andra pratar
om något annat.

Jag är glad att jag fått möjlighet att vara här i dag och tala om regeringens
arbete för romers rättigheter. Ni utgör en väldigt viktig publik.

https://www.regeringen.se/


Som ni säkert redan vet så är det övergripande målet för strategin för romsk
inkludering att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma möjligheter i
livet som den som inte är rom.

Jag ska erkänna för er att jag, när jag första gå vem hörde talas om strategin
och om att först 2032 ska romer bli behandlade som alla andra - då blev jag
heligt förbannad och tänkte – VA? 2032? Vilket hån!

Efter det, och inte minst under de senaste 8 veckorna som statsråd, har jag
talat med många insatta tjänstemän och romska företrädare och fått en mer
nyanserad bild av alla de utmaningar vi har framför oss. Så jag förstår
bakgrundsfaktorerna till 2032 men jag har fortfarande svårt att uttala det.

För jag har inget sådant tålamod, jag är för arg, för otålig, för engagerad för
att kunna tala om att systematiserad diskriminering och förlegad
människosyn ska fortsätta underminera människors möjligheter till ett bra liv
under så lång tid. 
Därför är jag också så oerhört glad över att jag är kultur och
demokratiminister. Förhoppningsvis under minst fyra år framöver. För det
finns så oerhört mycket att göra - om man vill och vågar!

Detta innebär att fokus till stor del ligger på barn och unga romer. Jag vill
vara tydlig med att strategins mål ligger fast och regeringen kommer nu att
fortsätta arbetet med att genomföra den.

En mycket viktig del av minoritetspolitiken handlar om att se till att romer
och övriga minoriteter kan vara delaktiga och ha inflytande i frågor som
berör dem. Därför pågår nu ett arbete med att utveckla dialog och samråd i
kommuner och myndigheter.

För att se till att också ungdomars röster hörs bjuder Regeringskansliet in de
nationella minoriteternas ungdomsförbund till samråd två gånger per år. Det
gläder mig därför att jag kommer att träffa Erland Kaldaras (från
ungdomsförbundet) i ett sådant samråd redan om en dryg vecka.

För bara några dagar sedan presenterade Länsstyrelsen i Stockholms län en
nulägesbeskrivning av situationen för romer i de fem kommuner som
genomför en pilotverksamhet för romsk inkludering. Det är ingen munter
läsning, men den behöver läsas.

Nulägesbeskrivningen bekräftar bilden av att romer riskerar att utsättas för
diskriminering, fördomar och förutfattade meningar om romer som grupp.



För att minska fördomar och diskriminering mot romer är det viktigt att
bland annat öka kunskapen om romers kultur, historia och situation i dagens
samhälle. 
Jag skulle vilja lyfta fram tre områden där den här kunskapen behöver öka.

För det första är det känt att flera svenska myndigheter behöver få ökad
förståelse för romers situation och varför den ser ut som den gör.

Flera av er har bidragit i arbetet med att öka myndigheternas kunskap och
minska fördomarna mot romer genom att delta i ungdomsförbundets
mentorskapsprogram tidigare i år. Jag hoppas att ni också fått med er något
från era veckor på myndigheterna och att ni får en bra diskussion om era
erfarenheter senare idag.

För det andra behöver kunskapen om romer och romers rättigheter öka i
skolan.

Skolverket har därför tagit fram ett material för lärare om romsk historia och
kultur som finns på myndighetens webbplats.

Skolverket har också tagit fram en utbildning för brobyggare med romsk
språk- och kulturkompetens som nu arbetar inom förskolan och skolan i
pilotkommunerna.

Till sist vill jag nämna betydelsen av att allmänheten får ökad kunskap för att
fördomarna mot romer ska minska.

Forum för Levande historia genomför en särskild satsning under 2014–2016
för att öka kunskapen om romerna under Förintelsen och förföljelserna i
Sverige efter andra världskriget fram till i dag. Utställningen Vi är romer –
möt människorna bakom myten, ingår i satsningen och verkar vara väldigt
välbesökt.

Sedan i våras finns också en kommission mot antiziganism som arbetar med
att samla och sprida kunskaper mot antiziganism och metoder för att
motverka den. Kommissionen ska bidra till att överbrygga den
förtroendeklyfta som vi vet finns mellan den romska gruppen och samhället i
övrigt.

Tidigare i höstas fick kommissionen i uppdrag att ta fram ett
utbildningsmaterial utifrån den vitbok om övergrepp och kränkningar av
romer under 1900-talet som presenterades i våras. Materialet ska kunna
användas i skolor och andra delar av samhället.



För att avsluta skulle jag vilja säga något om hur arbetet med romsk
inkludering kommer att se ut framöver.

Utbildning och anställning av brobyggare med romsk språk- och
kulturkompetens inom förskola/skola, hälsa och social omsorg och
Arbetsförmedling är en central del i pilotverksamheten på lokal nivå.
Brobyggarverksamheten verkar ha börjat ge konkreta resultat och kommer
liksom den övriga pilotverksamheten fortsätta och följas upp under nästa år.

Under 2015 kommer arbetet att inriktas på att följa upp och utvärdera
arbetet under pilotverksamhetens fyra första år. En viktig del handlar om att
följa upp pilotverksamheten för att se vilka delar av arbetet som kan
fördjupas och spridas till andra kommuner.

Nu är det snart valrörelse igen. Ni kommer att få höra många politiker
anklaga och kritisera varandra. Jag tänkte göra precis tvärt om.

Jag har lyxen av att ha fått ärva ett politikområde som haft engagerade och
drivande ministrar före mig. Utan Erik Ullenhag och Birgitta Olssons arbete i
den förra regeringen hade jag inte kunnat börja där vi är idag. Det ska de ha
all respekt och erkännande för.

Allra sist vill jag tacka de av er som i egenskap av ungdomsambassadörer
sprider kunskap om strategin för romsk inkludering. Ni gör ett fantastiskt och
jätteviktigt jobb som ni aldrig får underskatta.

Jag har förstått att ni har blivit utnämnda till årets romska ungdom och vill
också passa på att säga grattis.

Jag vill tacka er alla för ni är alla på sätt och vis är ambassadörer för romer.
Ni är goda förebilder och sprider kunskap om vad romer är, och inte är.

Utan er vore vår demokrati mindre levande,

Utan er hade det Arbete som har gjorts aldrig blivit så lyckat och utan ER
hade allt det arbete som återstår - och det är mycket som återstår innan
romer respekteras och behandlas utifrån de rättigheter som vi alla ska kunna
bygga våra liv på, det återstoden arbetet och det arbete jag nu ska leda hade
ALDRIG varit lönt att ens påbörja om det inte var för allt det arbete ni gör!!

Så det största tacket här idag är från mig till er!

Tack!





Tal från Kulturdepartementet

Tal m.a.a. 15-årsjubileum av
riksdagens erkännande av de fem
minoriteterna
Publicerad 02 december 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Finlands ambassad i Stockholm 2 december 2014 Det
talade ordet gäller.
Jag vill börja med att tacka för att jag får komma hit och tala idag, det är en
ära för mig.

Det finns de i vårt samhälle som med kraft menar att själva definitionen av
en god demokrati är när majoriteteten och den norm som de utgör sätter
dagordningen och tillfredsställs.

För mig är måttstocken på ett demokratiskt och civiliserat samhälle hur väl
vårt samhälle skapar möjligheter till gott liv även för dem som är långt långt
från majoritet och norm.

Därför var det självklart för mig att min första resa som minister var till
Kiruna för att träffa vårt urfolks samernas sameting.

Det är också därför som det är viktigt för mig att komma hit idag och träffa
er.

För mig är utgångspunkten för varför vi samlas här i dag självklar.
Utgångspunkten är mänskliga rättigheter. Och att se till att dessa rättigheter
garanteras sverigefinnar och alla nationella minoriteter.

Rätten till skydd för de nationella minoriteterna är ingen välgörenhet eller
fernissa. Det är beviset på att demokratin fungerar. Om den rätten också
efterlevs.

https://www.regeringen.se/


Rätten till skydd för de nationella minoriteterna och rätten att använda
minoritetsspråken enligt ramkonventionen och
minoritetsspråkskonventionen, ÄR en del av det internationella skyddet av
de mänskliga rättigheterna.

Det ligger dock i sakens natur, på grund av den politik som drivits, att de
nationella minoriteterna befinner sig i underläge i förhållande till
majoritetssamhället.

Sverige har visserligen alltid varit präglat av mångfald, med grupper som har
olika etnicitet, kultur och språk. Under perioder har trots det mångfalden inte
bejakats och värdesatts. Utan snarare har en assimileringspolitik av landets
minoritetsgrupper drivits i samhället.

Numera är majoritetens politiska uppfattning, som tur är, att enskilda
människors kultur och språk ska respekteras. Att individernas delaktighet i
samhället förutsätter att det finns utrymme och respekt för alla innevånares
kultur och identitet. Samtidigt finns, på grund av tidigare förd politik, ett
särskilt stort behov av stöd till de nationella minoriteterna.

Till exempel gäller detta de nationella minoriteternas rätt att få göra sina
röster hörda. De nationella minoriteternas kulturer och språk hotas som ni
vet också att försvinna genom trycket från majoritetens kultur och språk. Det
finns tydliga rapporter om brister i utbildningsystemet och diskriminering
som varje dag människor i sitt vardagsliv. Det är bara några exempel.

Sedan 2009 tas ett betydligt tydligare grepp om minoritetsfrågorna från
politiskt håll. Bland annat för att driva på så att lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk tillämpas fullt ut. Men också för att följa upp
hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk tillämpas.

Det arbetet har pågått i några år och nu börjar vi långsamt komma ikapp det
vackra orden.

Men den här förändringen sker såklart inte i ett tomrum. Det beror på att de
nationella minoriteterna i Sverige har organiserat sig allt bättre och tydligare
börjat hävda sin rätt.

En annan orsak är vi i dag på ett annat sätt förstår att de nationella
minoriteternas kulturer och minoritetsspråken utgör en omistlig del av
Sveriges kulturarv. De nationella minoriteterna är ett bevis på att mångfald



är starkare än enfald.

När jag var ung tränade och tävlade jag i friidrott, det har präglat mig. Dels i
förståelsen av att inget kommer gratis – det finns inga genvägar, stenhårt
arbete är nyckeln till ALL framgång. Men jag har också tränats i att inte ta ut
segrar i förskott – inte ens om starten satt perfekt eller om man gjorde en bra
kurva så är segern vunnen förrän man är den som först kapar mållinjen.
Samma sak gäller för mig och den regering jag representerar.

De nationella minoriteternas rättigheter tillgodoses inte fullt ut inom alla
områden. Tidigare regeringar har genomfört en del åtgärder som påverkat i
rätt riktning, men resultatet räcker inte.

Lagstiftningen inom minoritetsområdet har visserligen lett till att
myndigheter, kommuner och landsting på ett mer aktivt sätt arbetar med
frågor som rör de nationella minoriteternas rättigheter. Trots det kan vi
konstatera att det finns alltför stora kunskapsluckor på lokal, regional och
nationell nivå.

Därför är det nödvändigt att vi fortsätter att vidta åtgärder för att öka
kunskapen om de nationella minoriteternas rättigheter i samhället. Vi måste
också fortsätta att stärka minoriteternas möjligheter att ha inflytande i frågor
som rör dem.

Under min korta tid som statsråd har jag också blivit uppmärksammad på att
det brister i genomförandet av det som politiken har fattat beslut om.

Minoritetslagen tillämpas inte på ett tillfredsställande sätt på lokal, regional
och nationell nivå.

Det finns också brister inom utbildningsområdet.

Jag är också övertygad om att vi på olika sätt måste fortsätta uppmärksamma
och motarbeta den intolerans som finns, och växer, i samhället. Den drabbar
även de som tillhör de nationella minoriteterna.

En första åtgärd som regeringen fattat beslut om var att i
budgetpropositionen satsa 6 miljoner kronor för att möjliggöra för fler
kommuner att på frivillig basis få ingå i förvaltningsområdet för finska. Vi
vill skicka signalen att regeringen ser positivt på att de här kommunerna vill
ta ett större ansvar för minoriteternas rättigheter.

Vi ska i det fortsatta arbetet också ta oss tid att blicka tillbaka och ta lärdom



av de 15 år som gått. Vi vet i dag att ökad kunskap ute i samhället är centralt
för att nå framgång.

De organisationer som företräder de nationella minoriteterna måste fortsätta
att vara aktiva och beredas förutsättningar att kunna få vara det. Om inte vi
får er input och kritik kan inte vi vara den regering som vi vill vara. Och
måste vara - om jag ska kunna se mig i spegeln.

Jag måste överväga att se över lagstiftning när det behövs och jobba för att
tillämpningen av den ska bli mer likvärdig runt om i landet.

Sist men inte minst är arbetet inom utbildningsområdet oerhört viktigt. Det är
grundläggande för att kunna stärka språken och för att kunna försäkra sig om
att särskilt de yngre generationerna med självklarhet och stolthet får
möjlighet att lära sig sitt språk!

Tack!



Tal från Kulturdepartementet

Invigningstal på MR-dagarna
Publicerad 13 november 2014 Uppdaterad 02 april 2015

Folkets hus, Umeå 13 november 2014 Det talade ordet
gäller. Det är en stor ära för mig att hålla invigningstalet
på MR-dagarna 2014 här i kulturhuvudstaden Umeå.
Temat i år är kultur och mänskliga rättigheter under rubriken ”Röster för
rättigheter”. Inget kan då kännas mer motiverat än att som kultur- och
demokratiminister ta upp kulturens betydelse för de mänskliga rättigheterna.

Kulturen har en avgörande roll i att upprätthålla, förankra och levandegöra
de demokratiska värderingarna. Genom kulturen ifrågasätts, granskas och
fördjupas demokratin. Olika samhällsåskådningar bryts, förutsättningar för
tillit och respekt skapas. Kulturen är en avgörande byggsten för att skapa ett
samhälle där människor har inflytande och känner delaktighet, ett samhälle
som är inkluderande och ett samhälle som respekterar de mänskliga
rättigheterna.

Allas rätt till kultur går hand i hand med arbetet för en levande demokrati.
Jag tycker att FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
uttrycker detta på ett fint sätt i artikel 22 där det står att var och en i
egenskap av samhällsmedlem är berättigad till bland annat de kulturella
rättigheter som krävs för hävdandet och utveckling av hens människovärde
och personlighet. Jag tror inte att någon kan ifrågasätta att människor
behöver intellektuell och själslig stimulans för att känna mening och
delaktighet i samhället. Kulturen skapar just sådana processer.

Utan kulturella rättigheter saknas ett av de verktyg vi som enskilda individer
behöver för att kunna bidra till byggandet av ett demokratiskt och tolerant
samhälle. Jag vill därför hålla med Anna Wigenmark när hon säger att
bevakandet av kulturella rättigheter kan vara allas vårt viktigaste och mest
angelägna uppdrag i förorden till broschyren ”MR-dagarna”.

https://www.regeringen.se/


Jag tror på kulturen som en förenande kraft utifrån vars och ens rätt till ett
kulturliv som hen fritt väljer. I ett Sverige som präglas av allt större mångfald
och kulturell diversitet finns alla förutsättningar för ett rikt och
mångfasetterat kulturliv.

Samhället behöver en värdegrund som kan delas av alla och som inte är
beroende av nationalitet, trosuppfattning eller politisk åskådning. Jag menar
att de mänskliga rättigheterna har potential att fungera som en sådan
värdegrund om rättigheterna blir mer kända och förankrade. Förankringen
bör vara sådan att det blir en ryggradsreflex att reagera när främlingsfientliga
eller diskriminerande uttalanden görs.

Arbetet för de mänskliga rättigheterna är emellertid en långsiktig process och
arbetet måste ständigt fortgå. Regeringen har som sitt långsiktiga mål att
säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige.

Regeringen har under 2014 vidtagit en rad insatser i syfte att höja kunskapen
och medvetenheten om mänskliga rättigheter, i synnerhet inom offentlig
verksamhet. Bland annat har en överenskommelse ingåtts med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om att stärka arbetet med mänskliga
rättigheter på kommunal nivå och Uppsala universitet har fått i uppdrag att
genomföra kompetensutvecklingsinsatser om de mänskliga rättigheterna
inom statsförvaltningen.

Regeringen anser att detta arbete bör fortsätta och avser att återkomma till
riksdagen med en strategi för ett systematiskt arbete med mänskliga
rättigheter i Sverige. En viktig fråga att belysa i strategin är hur en
självständig granskning av efterlevnaden av mänskliga rättigheter kan säkras
i Sverige.

Intolerans drabbar även hbt-personer. För att skapa ett öppet och
inkluderande samhälle fritt från diskriminering behöver normer kunna
ifrågasättas, mångfalden synliggöras och fördomar bemötas öppet. Det är ett
arbete som behöver bedrivas inom alla delar av samhället. Regeringen
kommer att fortsätta arbetet med den antagna hbt-strategin med syfte att
säkerställa grunden för ett kraftfullt och långsiktigt arbete för hbt-personers
lika rättigheter och möjligheter i Sverige.

Med tanke på att årets MR-dagar hålls i Umeå vill jag särskilt lyfta samernas
rättigheter. Det samiska folkets särställning som urfolk bekräftas genom den
ändring i regeringsformen som trädde i kraft 2011 och genom vilken samiska



folket omnämns särskilt i regeringsformen.

Det övergripande målet för samepolitiken är att främja det samiska folkets
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och sam-hällsliv, byggt
på en ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar. En
förutsättning för att målet ska uppnås är att det samiska folket ges
möjligheter att delta i beslutsfattande i frågor av väsentlig betydelse för dem.
I detta spelar Sametinget en avgörande roll och regeringen anser därför att
myndigheten ska förstärkas. Det är också ett av skälen till att regeringen
avser ha en fördjupad dialog med samiska representanter om den framtida
samepolitiken.

Jag vill avslutningsvis framföra ett särskilt och stort tack till arrangörerna av
årets MR-dagar. Utan ert engagemang och arbete hade vi inte fått detta
fantastiska tillfälle att samlas under ett och samma tak under några intensiva
dagar för att diskutera och utbyta erfarenhet gällande dessa viktiga frågor.

Tack!

----

Avslutningsvis läste kultur- och demokratiministern följande dikt av
diktaren, poeten och jojkaren Nils Aslak Valkeapää:

Vi finns ju inte ens

vi är underjordiska varelser.

Vi är osynliga

genom oss kan man gå.

Och de skrattar om vi talar om

att vi har hem, boplatser att vi också har

rättigheter, att vi också finns.

Vi verkar ju inte existera



och sådana som inte finns,

kan inte kräva något.

Ingenting.



Uttalande från Kulturdepartementet

En hälsning från kultur- och
demokratiministern till det samiska
folket på urfolksdagen
Publicerad 09 augusti 2018

Idag, den 9 augusti, firas den internationella dagen för
världens ursprungsfolk. – Denna dag ska vi fira, vi ska
minnas, vi ska tillsammans gå en väg framåt som pekar
mot förändringar. Det säger kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
”Det samiska folket – solens och vindarnas folk. Kan man vända en vind?
Har motvinden vänt? Nej, inte än, men jag tror att det går.

En sak som jag ofta tagit upp är behovet av urfolksperspektivet i dagens
utveckling. I globaliseringens tid och med växande globala miljöproblem som
vi nu ser även här hos oss, med extremväder och bränder, blir urfolkens
cirkulära syn på natur och miljö så viktigt. Man ska hålla framtida
generationer i fokus när man nyttjar naturresurser.

Det industriella samhället har under lång tid haft en instrumental och linjär
syn på utveckling, där naturen ses som ett redskap för ekonomisk tillväxt.
Jag menar att urfolksperspektivet är mer aktuellt än någonsin och jag tror att
alla generationer idag blir alltmer medvetna om behovet av förändring. Kort
och gott en hållbar utveckling.

Dagens miljöproblem drabbar urfolken extra hårt. Vi behöver ett samhälle
med en effektiv, hållbar och rättvis hushållning med naturresurserna. Här har
vi mycket att lära av urfolkens cirkulära förhållningssätt och detta har
mycket att ge till det offentliga samtalet om framtiden.

https://www.regeringen.se/


Urfolkens traditionella kunskap, upparbetad under väldigt lång tid, innan
Sverige blev Sverige, behöver få än mer genomslag i klimatpolitiken. Det är
min och regeringens fasta övertygelse att denna kunskap kan mildra
effekterna och bättre anpassa oss till klimatförändringarna i världen.

Sverige behöver det samiska folket och världen behöver sina urfolk. 

Framtiden tillhör er.”

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister



Uttalande från Kulturdepartementet

Uttalande av Alice Bah Kuhnke
med anledning av valet till
Sametinget
Publicerad 22 maj 2017

– Jag vill lyckönska det samiska folket till ett väl genomfört Sametingsval.
Att det finns ett eget folkvalt parlament och att det samiska folket kan välja
sina företrädare är en förutsättning för att förverkliga samiskt
självbestämmande.

– Genom valen stärks och befästs Sametingets ställning som folkvalt
parlament och som företrädare för det samiska folket. Sametinget har en
ledande ställning i arbetet för samiskt självbestämmande och för framtidstro i
Sápmi. Det arbetet måste nu fortsätta, säger kultur- och demokratiminister
Alice Bah Kuhnke.

Igår genomfördes val till Sametinget. I sametingsvalet väljer det samiska
folket sina företrädare i form av 31 ledamöter i plenum. Ledamöterna väljs
genom direkta val i ett proportionellt valsystem.

De nio partier som ställer upp i valet 2017 är Sámiid Riikkabellodat/
Samelandspartiet, Jakt- och fiskesamerna, Guovssonásti, Landspartiet
Svenska Samer (LPSS), Álbmut/ Folket, Vuovdega/ Skogssamerna, Min
Geaidnu, Sámit/ Samerna och Samiska folkomröstningspartiet.
Sammanräkningen hos Länsstyrelsen i Norrbottens län inleds den 27 maj.
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