
i  b ö r j A n  A v  m A r s  b e s ö k t e  Europeiska kommis-
sionens ordförande, José Manuel Barroso, Berlin 
och konstakademin Akademie der Künste för att 
inleda den sista delen i EU-projektet En ny skildring 
av Europa – konstnärer, forskare och intellektuella för 
Europa och mot populism. Syftet med projektet har varit 
att gjuta nytt blod i den europeiska samhörigheten i 
en tid när den är som allra svagast och mest utsatt. 
Starten för projektet gick i Bryssel förra våren och 
konferenser har även hållits i Warszawa och Milano. 
På mötet i den sistnämnda staden, som hölls i Palazzo 
Clerici med sin berömda 22 meter långa fresk av 
Giambattista Tiepolo, gav Barroso en dyster bild av 
Europa idag. I ett inledande tal beskrev han hur de 
europeiska folken till följd av den svåra ekonomiska 
krisen förlorat förtroendet för Europaprojektet. Folket 
har förlorat förtroendet för politikerna, bankerna och 
EU:s institutioner. Och hur populistiska rörelser 
vinner kraft över hela kontinenten och att vi i dessa 
ser »återupplivandet av Europas gamla demoner, som 
extrem nationalism, främlingsfientlighet och ibland 
rasism«. Barroso menade att vi behöver en ny berät-
telse, som enar oss: »Min vädjan riktas till alla intel-
lektuella, alla kvinnor och män av kultur att inte ge 
upp för denna defaitism utan att bekämpa de mörka 
krafterna«. 

Barroso satte sin förhoppning, om att hålla ihop 
Europa, till kulturen, till konstnärer, författare och 
intellektuella. Att EU:s ledare satt sina förhoppningar 
till kulturen är inte helt oväntat, det finns nämligen 
inte så mycket annat att hoppas på just nu. För om 
man ska vara ärlig så har det Europeiska samarbe-
tet aldrig byggt på kultur och kulturpolitik. Kittet i 
unionen har alltid varit hårda värden, först kol och 
stål och sedan handel och jordbruk, stödet till det 

senare utgör idag hela 40 procent av EU:s budget 
– 500 miljarder kronor årligen. Kulturstödet utgör 
bara 0,05 procent av budgeten. Euron var klistret 
som skulle göra Europa mindre än någonsin. Det är 
förståeligt att Europas ledare, mitt i den värsta krisen 
unionen upplevt och när EU-kritiska rörelser är på 
frammarsch, börjat greppa efter mjukare värden. 

Namnen man samlat ihop för En ny skildring 
av Europa-projektet är imponerande. I projektets 
kommitté sitter bland andra konstnärerna Olafur 
Eliason, Michelangelo Pistoletto och arkitekten Rem 
Koolhaas. I Berlin, i början av mars, publicerade 
kulturkommittén resultatet av sitt årslånga arbete i 
form av manifestet The Mind and Body of Europe där 
de menar att ett enat Europa måste sträva efter en »ny 
renässans« och kosmopolitism: »Föreställ er Europa 
som en jättelik megastad«. 

I november godkändes också EU-kommissionens 
nya program Kreativa Europa som mellan 2014 och 
2020 ska stödja europeisk kultur med 1,46 miljarder 
euro. Enligt kommissionens egna uppgifter kommer 
man att »ekonomiskt stödja mer än 250 000 konst-
närer och kulturarbetare, 2 000 biografer, 800 filmer 
samt översättningen av 4 500 böcker. Satsningen 
är ett led i att stödja den »kulturella och kreativa 
sektorn, som är en viktig källa till sysselsättning och 
tillväxt«, enligt kommissionen. 

Trots att Bryssel kraftsamlar på kulturområ-
det, så är intresset för en europeisk kulturpoli-
tik liten – inte minst från Sverige. Det fanns ingen 
svensk deltagare bland de totalt 20 länder som 
fanns representerade i kommittén för »En ny skild-
ring av Europa« och projektet har varken lyfts fram 
av svenska EU-politiker eller bevakats av media 
i Sverige. Tystnaden är talande och man förstår 

varför när man läser resultatet av vår enkät med nio 
svenska partier om vad de driver för kulturpolitik i 
EU. Motståndet mot en samlad europeisk kulturpo-
litik sträcker sig över hela den politiska skalan, från 
vänster till höger. Enligt Lars Ohly, vänsterpartiets 
kulturpolitiska talesperson, så leder en kulturpolitik 
på EU-nivå till »lovsånger till federalismen.« Enligt 
moderata EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, 
på andra sidan den politiska färgskalan, så riskerar 
en EU-styrd kulturpolitik att leda till likriktning: 
»Det är viktigt att slå vakt om och skydda kultu-
rella olikheter och särarter. EU skall inte ha någon 
egen kulturpolitik.« Det är inte heller förvånande att 
Sverigedemokraterna är starka motståndare till en 
sådan politik. Sverigedemokraten Martin Kinnunen 
resonerar inte helt olikt Vänsterpartiet i sitt svar: 
»EU vill använda kulturpolitiken för att bygga en 
starkare europeisk identitet, för att på så vis bygga 
vidare mot en federal politisk union.« Båda partierna 
är emot ett starkare och mer federalt EU, från olika 
politiska utgångspunkter. Men sådan oro förekommer 
hos flera partier: »En kulturpolitik på EU-nivå skulle 
få en slagsida åt att gynna EU-positiva projekt«, 
säger också Miljöpartiets parlamentariker Isabella 
Lövin. En ny skildring av Europa-projektet kan ses 
som ett typexempel på ett sådant projekt, som syftar 
till att uppmuntra till en starkare gemensam politisk 
identitet. 

Mest positiva till en europeisk kulturpolitik är 
Socialdemokraterna och Folkpartiet som inom 
sina grupper i Europaparlamentet har arbetar för 
genomförandet av Kreativa Europa-programmet. 
För Folkpartiet är programmet ett sätt att ta Europa 
ut ur den ekonomiska krisen genom att skapa nya 
»tillväxtmöjligheter och arbetstillfällen« medan 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HOPPAS ATT KONSTEN SKA gJUTA NYTT LIV I EU-PROJEKTET MITT I UNIONENS VÄRSTA KRIS. SAMTIDIgT 
VISAR KONSTNÄRENS UNDERSöKNINg ATT INTRESSET föR EN EUROPEISK KULTURPOLITIK ÄR SVALT BLAND SVENSKA POLITIKER.
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Socialdemokraterna snarare ser programmet som 
ett stöd till ett europeiskt kulturliv som drabbats av 
krisen. 

Den ekonomiska krisen har drabbat både det 
privata och offentliga kulturlivet i stora delar av 
Europa. Konstnärers möjligheter att försörja sig på 
den privata marknaden har minskat, samtidigt som 
den ekonomiska åtstramningspolitiken har slagit 
hårt, framför allt i Sydeuropa med momshöjningar och 
kraftigt bantade kulturbudgetar. 

De flesta av de partier vi har frågat menar att det är 
en tråkig utveckling, men att EU inte bör ta ett gemen-
samt ansvar för att stödja den drabbade kulturen. 

»Det är en väldigt sorglig utveckling vi ser i flera 
medlemsländer idag, men dessa beslut måste få vara 
upp till varje medlemsland«, säger Cecilia Wickström 
(Fp) som får stöd av de andra Allianspartierna. 
Socialdemokraterna tycker däremot att EU bör 
ingripa genom att »ekonomiskt stötta medlemsländer 
som inte har möjlighet att själva prioritera kulturfrå-
gor.« Miljöpartiet tycker att »nöd«-fonder från EU 
borde stötta hotad kultur, framför allt när det handlar 
om kulturarv som riskerar att gå förlorat till följd av 
bristande underhåll. 

KRO och svenska sektionen av IAA föreslår inför 
EU-valet att 0,5 procent av EU:s totala budget ska gå 
till kultur. Ett förslag som stöds av Miljöpartiet och 
Socialdemokraterna, men inte av övriga partier enligt 
vår enkät. 

Det övergripande resultatet av undersökningen 
pekar dock på att konst- och kulturpolitik på 
EU-nivå inte är ett särskilt prioriterat politikområde. 
Motståndet mot en gemensam europeisk kulturpo-
litik är inte oväntad hos uttalat EU-kritiska partier 
som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, 
men inte hos traditionellt EU-positiva partier som 
Moderaterna. Sanningen är att svenska partier de 
senaste åren har kommit att bli alltmer EU-kritiska 
över hela linjen. Idag står Folkpartiet närmast ensamt 
som ett uttalat EU-positivt parti, medan Moderaterna, 
Centerpartiet och Kristdemokraterna kommit att 
utveckla ett mer skeptiskt förhållande till EU – delvis 
som en direkt följd av eurokrisen. 

Det följer till viss del den allmänna opinionen. 
Fram till 2010 blev svenskarna alltmer positivt 
inställda till EU, men förtroendet har sedan sjunkit 
till följd av eurokrisen. 

Det finns berättigade invändningar mot en gemen-
sam kulturpolitik i EU. Därav den redan nämnda 
risken för att kulturstöden politiseras och villkoras 
för politiska ändamål. En annan risk är en onödig 
byråkratisering likt den vi idag ser på jordbruks-
politikens område. Samtidigt finns det stora vinster 
med att underlätta spridning och utbyte av konst- och 
kultur inom EU. Likaså att förespråka att utställnings-
avtal som MU-avtalet och enprocentregeln införs i fler 
länder i Europa. 

José Manuel Barrosos förhoppningar om att konsten 
ska rädda EU-samarbetet kanske inte slår in. Men 
han har rätt i en sak, det är konsten och kulturen som 
bryter ner gränser. Konstnärer och andra kulturska-
pare arbetar i högre grad än andra yrkesområden på 
en internationell arena, genom utställningar, utbyten, 
möten, inspiration. Potentialen är långt större. Det är 
något som våra politiker borde bejaka mer.

T E x T:  AND E R S R Y D E L L

»NEJ, TACK!«
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»NEJ, TACK!«
V

» Vi är starka motståndare 
till kultur politik på EU-nivå «

Lars Ohly, 
kulturpolitisk talesperson
Vänsterpartiet

 
Driver ni några kulturpolitiska frågor i EU? 
– Nej. Vi är starka motståndare till en kulturpolitik 

på EU-nivå. Vårt kulturpolitiska arbete inom EU går 
därför i stor utsträckning ut på att förhindra att fler 
beslut om kulturpolitiken tas på EU-nivå. Ett undan-
tag är direktivet om återförande av kulturarv, som till 
sin natur måste hanteras på internationell nivå. Där 
skulle vi gärna se att ett sådant avtal sluts på FN-nivå. 
Ett annat undantag är internationellt kulturutbyte 
inom EU:s ram som vi stöder. 

Vilka är de viktigaste kulturpolitiska frågorna 
i EU? 

– Att behålla nationell suveränitet över kulturpoli-
tiken. EU tenderar att alltför ofta vilja lägga sig i inte 
bara beslut om ramar och grundläggande utgångs-
punkter för kulturpolitiken. Ibland vill man också 
besluta om vilken konst och kultur som ska erhålla 
stöd. Detta skiljer sig markant från den svenska prin-
cipen om armlängds avstånd. 

Varför vill ni inte ha en gemensam 
kultur politik? 

– Alla försök i den riktningen har slutat i lovsånger 
till federalismen. EU-politiken ska endast hantera 

sådana kulturfrågor som inte kan bestämmas natio-
nellt. Försöken att skapa en gemensam »EU-kultur« 
är dömda att misslyckas. 

Vilka frågor borde prioriteras inom en gemen-
sam europeisk kulturpolitik? 

– Enbart frågor som rör gränsöverskridande 
problem - som till exempel återlämnande av kultur-
arv som stulits från medlemsstater eller internatio-
nellt kulturutbyte. Eller för den delen konstnärlig 
utsmyckning av EU:s egna lokaler. 

Den ekonomiska krisen i Europa har drabbat 
kulturen hårt. Borde inte EU ta ett gemensamt 
ansvar för denna utveckling? 

– Nej. Det är en beklagansvärd utveckling och vi 
bör kritisera länder som beskär utrymmet för konst 
och kultur, men ansvaret ska vara fortsatt nationellt. 

IAA i Sverige föreslår att 0,5 procent av EU:s 
totala budget läggs på direktstöd till konst och 
kultur. Vad anser ni om ett sådant förslag? 

– EU-budgeten ska reserveras för gränsöverskri-
dande verksamhet. I Sverige vill Vänsterpartiet 
som enda parti öka kulturbudgetens omfattning till 
1 procent av statsbudgeten varje år, idag är omfatt-
ningen cirka 0,8 procent. 

De »kreativa och kulturella näringarna« 
beskrivs ofta som en nyckel till Europas fram-
tida välstånd. Vad anser ni i så fall politiken har 
för roll i denna utveckling? 

– Det finns mycket att tjäna på att utveckla kreativa 
och konstnärliga näringar. Men det är inte därför det 
är viktigt med kulturpolitik. Det handlar i stället om 
kulturens egenvärde. Konst och kultur måste således 
få kosta, även när det inte går att räkna hem direkta 
ekonomiska vinster.

Kan ert parti tänka er att på EU-nivå utar-
beta en rekommendation om enprocentregeln?

– Ja, en icke bindande rekommendation kan utfär-
das av EU. Men i Sverige vill vi framförallt utreda hur 
sanktionsmöjligheter kan införas gentemot dem som 
inte följer enprocentsregeln. 

Skulle ert parti kunna förespråka att 
MU-avtalet tas upp för diskussion i EU?

– Jag är öppen för att diskussioner förs om ett 
medverkans- och utställningsavtal för konstnärer vars 
verk används i andra länder. I Sverige är det särskilt 
viktigt att se till att MU-avtalet följs av alla anordnare 
av utställningar som vill ha någon form av stöd från 
samhället.

S
» EU ska vara en  
stötte pelare för kultur «

EU-parlamentsgruppen och 
Gunilla C Carlsson,
kulturpolitisk talesperson
Socialdemokraterna  
Driver ni några kulturpolitiska frågor i EU?
– Vi har engagerat oss i frågan om föreningsmom-

sen, där vi kritiserat att man från EU-kommissionens 
sida försökt avskaffa Sveriges undantag vad gäller 
moms för ideella föreningar. Kommissionens förslag 
skulle ha inneburit att ideellt arbetande eldsjälar 
snärjs in i krånglig momsredovisning och riskera 
att bli ett dråpslag för det svenska föreningslivet. 
Momsskyldighet för föreningar skulle innebära avse-
värda administrativa bördor och allt som allt helt klart 
fler nackdelar än fördelar. Därför arbetade vi mycket 
aktivt i Europaparlamentet för att skapa förståelse 
kring det svenska momsundantaget. Arbetet var fram-
gångsrikt och resulterade i att Parlamentet i oktober 
2011 antog en resolution som tillåter alla EU-länder 
att i framtiden använda momsundantag liknande det 
svenska. 

Tycker ni det är viktigt att EU driver en 
gemensam kulturpolitik? 

– Kultur är främst en nationell angelägenhet och det 
står vi fast vid. Men viktigt att det finns en fungerande 
gemensam europeisk kulturpolitik som stöd till den 
nationella politiken, särskilt när medlemsländerna 
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själva tvingas nedprioritera kulturpolitik på grund 
av ekonomisk lågkonjunktur. Vi har inom den soci-
aldemokratiska partigruppen drivit på det Kreativa 
Europa, EU:s nya kultur- och mediaprogram. Kreativa 
Europa samlar olika media- och kulturprogram i ett 
gemensamt ramverk med bättre och tydligare finan-
siering. Överenskommelsen är en kompromiss mellan 
många olika intressen och innehåller som flera bra 
eller mindre bra inslag. 

Tycker ni att EU borde ha en stark 
kulturpolitik? 

– Ja, för att öka främjandet av kultur inom hela EU. 
Men det bör fortsatt vara en nationell kompetens. I 
kulturpolitiken bör EU fungera mer som en stöttepe-
lare och främst fokusera på gemensamma kulturpro-
jekt, de som sträcker sig över gränserna och engagerar 
flera medlemsländer.

Vilka frågor tycker ni borde prioriteras inom 
en gemensam europeisk kulturpolitik? 

– Främst kulturpolitik som är gränsöverskridande 
och som bidrar till ökade kunskaper och spridning av 
kultur, skydd och främjande av kulturell och språklig 
mångfald, och bevarande och skydd av kulturarvet, 
kulturutbyte och konstnärligt skapande i Europa.

EU bör fokusera på att ge stöd och bidrag till kultur-
projekt som bygger på ett samarbete mellan deltagare 
i flera EU-länder. Projekt som kan bidra till utveck-
ling i flera länder och har en så kallad »europeisk 
dimension«. 

Den ekonomiska krisen i Europa har drab-
bat kulturen hårt. Borde EU ta ett gemensamt 
ansvar för denna utveckling?

– Den ekonomiska krisens påverkan på kulturpoli-
tiken i Europa är ett bra exempel på när EU kan spela 
en viktig roll för kulturfrågor - genom att ekonomiskt 
stötta medlemsländer som inte har möjlighet att själva 
prioritera kulturfrågor.

IAA i Sverige föreslår att 0,5 procent av EU:s 
totala budget läggs på direktstöd till konst och 
kultur. Vad anser ni om ett sådant förslag?

– 0,5 procent av EU:s totala budget skulle innebära 

cirka 650 miljoner kronor på ett år (EU:s årliga budget 
ligger på runt 1300 miljarder kronor). Vi ser gärna en 
starkare kulturbudget men inte en ökad EU-budget. 
Däremot är det förstås möjligt att göra ompriorite-
ringar, som att flytta alltmer fokus från jordbrukssub-
ventioner till forskning- och innovation, utbildning 
och kultur. 

Kan ert parti tänka er att på EU-nivå utar-
beta en rekommendation om enprocentregeln?

– Vi stödjer principen om att kulturdimensioner ska 
beaktas vid offentligt finansierad ny- eller ombygg-
nation. Undersökningar visar att enprocentregeln 
tillämpas på olika sätt i olika delar av Sverige, till stor 
del beroende på olika förutsättningar. På liknande 
vis finns stora skillnader och förutsättningar mellan 
olika länder i Europa vad gäller kulturpolitiken, 
vilket bidrar till den kulturella mångfalden men också 
försvårar samordning. Därför krävs flexibla lösningar 
på EU-nivå. Vi tror att enprocentregeln kan vara ett 
möjligt alternativ att titta närmare på, för att stödja 
kultursektorn även på europeisk nivå. 

Skulle ert parti kunna förespråka att 
MU-avtalet tas upp för diskussion i EU?

– MU-avtalet är utformat efter svenska förhål-
landen. Självklart ser vi socialdemokrater gärna att 
detta avtal kan tjäna som förebild för andra länder. 
Men då vi ser kulturen som en i första hand nationell 
angelägenhet så driver vi inte att implementera just 
MU-avtalet i europeiska unionen. 

Mp
»Hellre kultur än jord  - 
bruks stöd«

Isabella Lövin, 
EU-parlamentariker
Miljöpartiet

 
Driver ni några kulturpolitiska frågor i EU?
– Vi vill öka tillgängligheten och spridningen av 

information och kultur. Kultur och kunskap är »till-
växtsektorer«, vilka till skillnad från de flesta andra 
sektorer inte tär på vår planet. Nya kommunika-
tionskanaler ökar spridningen av kultur och tankar 
över hela världen, något som bidrar till tolerans och 
demokrati. Gröna kämpar för ett fritt internet, som 
inte privatiseras eller kommersialiseras. Miljöpartiet 
vill uppdatera upphovsrätten så att den passar bättre 
in i den digitala världen, där nyttan av informations-
spridning vägs mot konstnärernas legitima rättigheter 
att tjäna på sina verk, och också skydda hur verken 
nyttjas. Vi vill också stödja den form av kultur som 
inte automatiskt har en kommersiell marknad. 

» EU skall inte ha någon  
egen kulturpolitik «
/Gunnar Hökmark (M)
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Vilka är de viktigaste kulturpolitiska frågorna 
i ett EU-perspektiv?

– Kultursektorn beräknas sysselsätta omkring 
7 miljoner människor och stå för mellan 3,3 och 
4,8 procent av EU:s BNP. Det är med andra ord en 
sektor långt, långt större än det europeiska fisket som 
motsvarar mindre än 0,1 procent av EU:s BNP. Ändå 
är direktstöden och den politiska uppmärksamheten 
kring fisket långt större än det som gäller kulturen, 
något som förmodligen är bra, ur perspektivet att 
kulturen måste stå fri och vara obunden.

Men jag tycker ändå att kulturen är typexemplet 
på en grön tillväxtsektor, och tycker det är bra att det 
finns europeiska fonder att söka ur även för kultur-
skapare - som det nyss beslutade Kreativa Europa-
programmet, med en budget på 1,4 miljarder euro. 
Den ska från och med i år göra det enklare för i 
synnerhet små kulturskapare och organisationer att 
hitta en finansiering.

Tycker ni det är viktigt att EU driver en 
gemensam kulturpolitik? 

– Vi anser att kulturpolitikens innehåll ska beslutas 
om så nära medborgarna som möjligt, för att kultur-
skaparna och kulturkonsumenterna ska ha ett rimligt 
avstånd till makten och kunna föra en dialog om sina 
behov. Det finns också en viss risk att en kulturpo-
litik på EU-nivå skulle få en slagsida åt att gynna 
EU-positiva projekt, något som kan skada kulturens 
oberoende och konstnärers särart.

Den ekonomiska krisen i Europa har drab-
bat kulturen hårt. Borde EU ta ett gemensamt 
ansvar för denna utveckling?

– Vi anser för det första att det ekonomiska systemet 
inte är hållbart, och det blir också tydligt i krisens 
fotspår när man ser hur miljöskadliga aktiviteter kan 
vara lönsamma, medan aktiviteter som i princip alla 
medborgare vill ha ¬- tillgång till vård, utbildning 
och kultur - lider. Att EU ska gå in och bestämma 
hur medlemsländernas regeringar ska använda sina 
budgetar är något vi i Miljöpartiet i princip är emot. 
Däremot kan man möjligen önska att när den så 

kallade trojkan föreslår sina drakoniska besparingar 
ska kulturbudgetar hållas så intakta som möjligt, 
eftersom kultur är en viktig tillväxtsektor och grunden 
för ett demokratiskt samtal.

När det gäller kulturskatter och museer i Grekland 
eller Italien som i princip är mänsklighetens arve-
del kan jag se en logik i att »nöd«-fonder i EU kan 
använda till deras underhåll under den ekonomiska 
krisen.

IAA i Sverige föreslår att 0,5 procent av EU:s 
totala budget läggs på direktstöd till konst och 
kultur. Vad anser ni om ett sådant förslag? 

– Bra, mycket hellre det än 40 procent till jord-
bruksstöd. Men det är viktigt att pengarna fördelas på 
ett sätt som framför allt gynnar mindre kulturskapare, 
och att man inte tar ansvaret ifrån de nationella reger-
ingarna att se till så att man har pengar i kassan till 
den egna kultursektorn, så att man inte tar det som en 
ursäkt att lämna över ansvaret till EU.

Kan ert parti tänka er att på EU-nivå utar-
beta en rekommendation om enprocentregeln?

– Vi kan tänka oss en rekommendation men inte en 
bindande EU-lagstiftning om enprocentregeln. 

Skulle ert parti kunna förespråka att 
MU-avtalet tas upp för diskussion i EU?

– Vi kommer sannolikt inte att prioritera att ta upp 
MU-avtal på EU-parlamentets dagordning. Det är en 
fråga som bättre behandlas nationellt.

C
» Kulturpolitiken ska vara  
så lokal som möjligt «

Per Lodenius, 
ledamot i Kulturutskottet och 
kulturpolitisk talesperson
Centerpartiet  

Driver ni några kulturpolitiska frågor i EU?
– Centerpartiet vill att kulturen ska vara så lokal 

som möjligt och vi vill att beslut som rör kultur tas 
nära de människor som berörs. Vi vill ha ett smalare 
men vassare EU. Ett EU som tar krafttag i klimat och 
fredsfrågor, men som inte detaljreglerar på områden 
där besluten kan tas lokalt. Den kulturpolitik som 
drivs gemensamt bör endast fokusera på de över-
gripande delarna som till exempel just frågan om 
kulturens tillgänglighet för alla och utbyten mellan 
länderna. Det är viktigt att kulturen får utrymme att 
utvecklas, men den ska inte vara någon huvuduppgift 
för EU eller detaljstyras från Bryssel.

Vilken roll har kultur för det europeiska 
samarbetet? 

» EU-kultur är dömd att  
misslyckas «
/Lars Ohly (V)
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– För EU som fredsprojekt och som bas för entre-
prenöriell utveckling och innovation är kulturen 
väldigt viktig. Kulturen kan hjälpa invånarna i våra 
olika länder att förstå varandra och uppskatta varan-
dras olikheter. Ett exempel är de europeiska kultur-
huvudstäderna som roterar varje år.

Vilka frågor borde prioriteras inom en gemen-
sam europeisk kulturpolitik? 

– Det är de stora gränsöverskridande frågorna som 
bör prioriteras inom den gemensamma kulturpoliti-
ken. Kulturens frihet att vara kreativ och att utmana 
konventioner kan hjälpa Europa att ta sig ur en svacka 
där nationalism får allt större utrymme. Att använda 
kulturen som bas för att hantera frågor om till exempel 
klimat, främlingsfientlighet och tolerans är något som 
vi tror skulle vara bra.

Den ekonomiska krisen i Europa har drab-
bat kulturen hårt. Borde EU ta ett gemensamt 
ansvar för denna utveckling?

– EU:s roll bör vara att upprätthålla möjligheten för 
kulturen att utvecklas. Vi bör inte gå in och kontrol-
lera vad de enskilda länderna tar för beslut i sin 
budget när det gäller EU.

IAA i Sverige föreslår att 0,5 procent av EU:s 
totala budget läggs på direktstöd till konst och 
kultur. Vad anser ni om ett sådant förslag?

– Vi vill att EU fokuserar på de stora gränsöverskri-
dande utmaningarna och att unionens gemensamma 
budget bör återspegla en sådan prioritering. Exakt 
hur mycket som ska läggas på kultur är en del av en 
större diskussion. Men vi tycker inte att det ska vara 
en av budgetens större poster.

Kan ert parti tänka er att på EU-nivå utar-
beta en rekommendation om enprocentregeln?

– Att låta konstnärer ta ansvar för att skapa goda 
offentliga miljöer är ett bra sätt för människor att få 
ta del av kulturen i deras dagliga liv samtidigt som 
det ger en möjlighet för konstnärer till försörjning. 
Vi tycker därför att samhället i stor utsträckning 
ska anstränga sig för att detta ska bli verklighet. Vi 
vill dock inte knyta oss till en exakt procentsiffra 
och anser att EU:s roll främst ska vara att stimu-
lera och stödja åtgärder som i första hand sker i 
medlemsstaterna. 

Skulle ert parti kunna förespråka att 
MU-avtalet tas upp för diskussion i EU?

– Ett sådant avtal skulle mycket väl kunna tas upp 
för diskussion på EU:s dagordning. Det är viktigt att 
dessa frågor lyfts och att de möjligheter det ger för 
kulturarbetare att skapa en försörjning genom sin 
konstform kan sprida sig inom EU. Beslutet för ett 
sådant avtal bör dock inte ligga hos EU utan hos det 
enskilda landets regering.

Fp
» Kultur är en viktig  
del av den europeiska 
identiteten «

Cecilia Wikström, 
EU-parlamentariker,
Folkpartiet

 Driver ni några kulturpolitiska frågor i EU?
– Som liberal har jag inte en instrumentell syn 

på kultur, utan betonar att kulturen har ett värde 
i sig själv. Men för att ta oss ur den långa ekono-
miska krisen så har det varit tillväxtmöjligheter och 
arbetstillfällen som stått i fokus för den europeiska 
kulturpolitiken. Den liberala gruppen i parlamen-
tet var därför mycket pådrivande under arbetet med 
EU-programmet Kreativa Europa, som ger stöd till 
och främjar rörligheten för konstnärer och distribu-
tion av europeiska audiovisuella verk. Gruppen såg 
till att säkerställa att idén om en ny lånegaranti inrät-
tades som en del av programmet, vilket kommer att 
förenkla finansieringsmöjligheten för konstnärer och 
kulturarbetare.

Vilka är de viktigaste kulturpolitiska frågorna 
i ett EU-perspektiv? 

– EU ska komplettera medlemsstaternas verksam-
het gällande kulturpolitik och de viktigaste frågorna 
blir därför att stödja områden som bättre behandlas 
på europeisk nivå än på nationell nivå, såsom utbyte 
mellan kulturutövare och att säkerställa ramverk och 
distributionsvägar för kulturspridning. Den gemen-
samma europeiska kulturpolitiken bör också ta 
hänsyn till den dubbla karaktär som kultur och kultu-
rella aktiviteter har med å ena sidan det konstnärliga 
värdet av kultur och å andra sidan det ekonomiska 
värdet av dessa sektorer, inklusive deras bredare 
samhälleliga bidrag till kreativitet, innovation och 
social integration.

Tycker ni det är viktigt att EU driver en 
gemensam kulturpolitik? 

– Kultur är en viktig del av den europeiska identite-
ten och därmed också viktig för det europeiska samar-
betet. Det är viktigt att säkerställa gemensamma 
ramverk som skapar möjligheter för både utövare och 
mottagare och att få ett så brett utbyte och spridning 
av kultur som möjligt. Vi behöver skapa förutsätt-
ningar för en levande kulturscen, men även ekono-
miska förutsättningar för kulturutövare att leva på 
sin konst. Det är därför viktigt att finansiering för den 
kulturella och den kreativa sektorn förbättras. Det 
har till exempel alltid varit svårt för artister att få lån 
för att finansiera sin verksamhet eller sina projekt på 
grund av den immateriella karaktären hos många av 
sina tillgångar (och behovet av att ta risker och experi-
mentera för att förnya sig och skapandet). Sådant risk-
tagande måste stödjas även av den finansiella sektorn 
och det är därför bra att det genom EU- programmet 
Kreativa Europa har skapats en mekanism där EIB 
kan gå in som garant för att öka de nationella banker-
nas förståelse och vilja att ge lån till företag och orga-
nisationer som verkar inom den kulturella sektorn. 
Sådana satsningar är lättare att göra på Europeisk 
nivå och genom gemensamma satsningar. 

Vilka frågor borde prioriteras inom en gemen-
sam europeisk kulturpolitik? 

– För att kunna bidra till en utveckling av ett 
gemensamt kulturområde är det viktigt att främja 
rörlighet över gränserna för kulturella och kreativa 
aktörer och för spridningen av kulturella och kreativa 
verk, och därigenom främja kulturutbyte och inter-
kulturell dialog. Det är därför viktigt att säkerställa 
moderna distributionssätt för artister så att de kan 
distribuera sin konst och få del av intäkterna, men 
också så att Europas medborgare kan få del av det 
stora kulturarv och den kulturscen som finns i Europa

Den ekonomiska krisen i Europa har drab-
bat kulturen hårt. Borde EU ta ett gemensamt 
ansvar för denna utveckling? 

– Det är en väldigt sorglig utveckling vi ser i flera 
medlemsländer idag, men dessa beslut måste få vara 
upp till varje medlemsland. I många fall har den 
ekonomiska krisen inneburit nedskärningar i många 
viktiga sektorer och områden (hälsa, sjukvård, skola, 
kultur) så varje medlemsland bör själv få göra den 
bedömningen, så att medborgarna känner att de kan 
påverka dessa prioriteringar genom direkta val. 

Kan ert parti tänka er att på EU-nivå utar-
beta en rekommendation om enprocentregeln?

– Även om regeln i sig kan vara bra är vi tveksamma 
till nyttan med en sådan rekommendation från EU. 
Kulturpolitiken är och bör förbli ett nationellt politik-
område. Mervärdet av satsningar eller pekpinnar från 
EU är troligen inte särskilt stort.

Skulle ert parti kunna förespråka att 
MU-avtalet tas upp för diskussion i EU?

– Kulturpolitiken i klassisk mening är och bör vara 
nationell.
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Kd
» Eu är ingen plats för  
kulturpolitiken «

Lars-Axel Nordell, 
kulturpolitisk talesperson
Kristdemokraterna

Driver ni några kulturpolitiska frågor i EU? 
– Nej, inte så till vida att det finns några kultur-

politiska frågor vi vill lyfta i EU. Däremot försvårar 
EU-regleringar svensk kultur och svensk kulturpoli-
tik på ett antal områden, vilket vi naturligtvis är ange-
lägna om att komma till rätt med. Det handlar om att 
Sverige ska få behålla kulturmomsen och en momsbe-
friad ideell sektor. Vi anser inte att EU är bästa ända-
målsenliga politiska nivå för kulturpolitiken. 

Finns det frågor som borde prioriteras inom en 
gemensam europeisk kulturpolitik? 

– Vi strävar inte efter en gemensam europeisk 
kulturpolitik utan anser som huvudregel att kulturpo-
litiskt beslutsfattande bör ske närmare medborgarna, 
på nationell eller lokal nivå. Vi pratar mycket om 
subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut skall 
fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. I regel behöver 
kulturpolitiken flyttas närmare människor. Däremot 
har EU en viktig funktion i att samordna lagstiftning 

inom vissa områden, även områden som påverkar 
kulturen. Här kan exempelvis upphovsrättslagstift-
ningen nämnas. 

Vilken roll har kultur för det europeiska 
samarbetet? 

– Vår europeiska kulturskatt är mycket rik och flera 
av världens genom historien främsta kompositörer, 
lyriker och målare har varit européer. Vår gemen-
samma kulturhistoriska bakgrund kan ge oss gemen-
samma referenspunkter.

Den ekonomiska krisen i Europa har drab-
bat kulturen hårt. Borde EU ta ett gemensamt 
ansvar för denna utveckling? 

– Nej, det är medlemsstaternas ansvar att besluta 
om sina budgetprioriteringar för kulturpolitiken.

IAA i Sverige föreslår att 0,5 procent av EU:s 
totala budget läggs på direktstöd till konst och 
kultur. Vad anser ni om ett sådant förslag? 

– Vi stödjer inte förslaget, kulturpolitiken skall ägas 
och finansieras av medlemsstaterna själva.

De »kreativa och kulturella näringarna« 
framhålls ofta som en nyckel till Europas fram-
tida välstånd. Vad har politiken för roll i denna 
utveckling? 

– Det är sant för vissa EU-länder, inte minst för 
Sveriges del, att kreativa näringar som till exempel 
musikproduktion är och har varit en viktig export-
bransch. Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn 
är förstås människors kreativitet och idéer, om poli-
tiken har en uppgift så är det att inte lägga hinder i 
vägen för dem som vill omsätta sin kreativitet till en 
affärsverksamhet.

Kan ni tänka er att på EU-nivå utarbeta en 
rekommendation om enprocentregeln?

– Vi tycker det svenska systemet med konstnärlig 
utsmyckning i grunden är bra, men hur danskarna 
eller belgarna löser de här frågorna är faktiskt en fråga 
som hör hemma i deras länder.

Skulle ert parti kunna förespråka att 
MU-avtalet tas upp för diskussion i EU? 

– Det här är inte frågor som hör hemma på överstat-
lig nivå. Gärna dialoger om utställningsavtal mellan 
länderna, men det måste finnas en bred respekt för 
olika lösningar i olika länder. 

M
» EU skall inte ha någon 
egen kulturpolitik «

Gunnar Hökmark, 
EU-parlamentariker,
Moderaterna

 Driver ni några kulturpolitiska frågor i EU? 
– Det är naturligtvis alltid lockande för politiskt 

förtroendevalda att försöka lösa alla mänsklighetens 
problem och uppfylla deras önskningar där de råkar 
ha makt och inflytande. Jag tycker att det är en viktig 
princip att stå emot alla sådana frestelser. Man skall 
inte flytta makt och inflytande bort från enskilda 
människor om det inte finns en mycket tydlig vinst 
av att makten samlas och centraliseras. EU har till-
kommit för att hantera en del uppgifter som vi som 
enskilda eller vi i kommunen eller i hela Sverige inte 
kan lösa själva. 

 Finns det frågor som borde prioriteras inom 
en gemensam europeisk kulturpolitik? 

– Sverige har inte lämnat över ansvar till EU för att 
likrikta eller ens samordna kulturen i Europa. För 
oss är det tvärtom; det är viktigt att slå vakt om och 
skydda kulturella olikheter och särarter. EU skall inte 
ha någon egen kulturpolitik. Kulturen kommer att dra 
nytta av ökat välstånd som blir en effekt av avregle-
ringar och ökad rörlighet. På en lång rad områden där 
ny teknik introduceras och nya möjligheter öppnas 
kommer kulturutövare att kunna dra nytta av fram-
stegen. Självklart kommer också ökad rörlighet att ge 
mängder av impulser och inspirationer i nya möten 
och kulturella krockar också att betyda kulturella 
framsteg och förnyelse.

Kan ni tänka er att på EU-nivå utarbeta en 
rekommendation om enprocentregeln?

– Nej. 
Skulle ert parti kunna förespråka att 

MU-avtalet tas upp för diskussion i EU? 
– Nej. Dessa frågor bör inte hanteras på EU-nivå. 

Det är nationella beslut som ska styra denna typ av 
frågeställningar.

» Kulturen är en 
grön tillväxtsektor «
/Isabella Lövin (MP)
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Pp
» Vi vill skapa en digital inre 
marknad «

Christian Engström, 
EU-parlamentariker
Piratpartiet

Driver ni några kulturpolitiska frågor i EU?
– Ja, att reformera upphovsrätten så att den inte 

längre skapar en konstgjord konflikt mellan kreatörer 
och konsumenter är en av Piratpartiets kärnfrågor. 
Den frågan ligger på EU-nivån. Under mandatperio-
den har jag bland annat arbetat med att ge bibliotek 
och museer rätten att digitalisera så kallade »herre-
lösa verk«, att ge synskadade bättre tillgång till 
böcker på tillgängliga format över nationsgränserna, 
och att öka transparensen i insamlingssällskapen.

Vilka är de viktigaste kulturpolitiska frågorna 
i ett EU-perspektiv?

– Under nästa mandatperiod kommer EU besluta 

om en revidering av upphovsrätten. Där arbetar 
Piratpartiet för att skapa en gemensam digital inre 
marknad med enhetliga och verklighetsanpassade 
regler, istället för de 28 nationella digitala marknader 
vi har idag.

Tycker ni det är viktigt att EU driver en 
gemensam kulturpolitik? 

– Kultur bygger på mångfald, så det är bra att 
huvudansvaret för kulturpolitiken ligger på de 
enskilda länderna och inte hos EU. Vare sig krea-
tivitet eller mångfald är något som kan kommen-
deras fram med centraliserade dekret från Bryssel. 
De resurser som EU lägger på kulturella satsningar 
bör även i framtiden ses som ett komplement till det 
som görs på nationell nivå, inte som en ersättning för 
ländernas kulturpolitik. 

Den ekonomiska krisen i Europa har drab-
bat kulturen hårt. Borde EU ta ett gemensamt 
ansvar för denna utveckling? 

– Nej, det tror jag bara skulle leda till mindre 
pengar till kulturen snarare än mer. I princip alla 
pengar som EU har kommer ju från medlemsstaterna, 
och det är mycket lättare för ländernas regeringar att 
säga nej till att ge ytterligare pengar till EU än att säga 
nej till att ge pengar till kulturen på nationell nivå.

IAA i Sverige föreslår att 0,5 procent av EU:s 
totala budget läggs på direktstöd till konst och 
kultur. Vad anser ni om ett sådant förslag?

– Piratpartiet har i och för sig ingen åsikt om det 
konkreta förslaget, men det är inte alls säkert att den 
kulturella sektorn tjänar på att ansvar och resurser 
flyttas från den nationella nivån till Bryssel.

Kan ni tänka er att på EU-nivå utarbeta en 
rekommendation om enprocentregeln?

– Piratpartiet har ingen åsikt i den frågan.
Skulle ert parti kunna förespråka att 

MU-avtalet tas upp för diskussion i EU? 
– Piratpartiet har ingen åsikt i den frågan.

Sd
» EU ska inte syssla med 
kulturpolitik «

Martin Kinnunen, 
Press- och kommunikationsansvarig
Sverigedemokraterna

Kommer ni att driva några kulturpolitiska 
frågor i EU, ifall ni blir invalda?

– Sverigedemokraterna tycker inte att EU ska 
syssla med kulturpolitik. Vårt parti ser det som ett 
problem att EU växer genom att dra på sig fler utgifts-
områden och att det överförs makt från de nationella 
parlamenten till EU. Kulturpolitiken ska beslutas 
nationellt. Genom att minska EU:s inflytande över 
beslut och budget kan man frigöra mer resurser till 
svensk kulturpolitik.

Vilken roll tycker ni att kultur har för det euro-
peiska samarbetet?

– Kulturellt utbyte är viktigt såväl för samarbete 
som för utveckling. Vi ser dock inget behov av att EU 
spelar en roll på området. EU vill använda kulturpo-
litiken för att bygga en starkare europeisk identitet 
för att på så vis bygga vidare mot en federal politisk 
union. Vi vill inte att kulturpolitik ska bedrivas på 
detta sätt och ser inget behov av en gemensam kultur-
politik på EU-nivå.

Den ekonomiska krisen i Europa har drab-
bat kulturen hårt. Borde EU ta ett gemensamt 
ansvar för denna utveckling? 

– Nej.
IAA i Sverige föreslår att 0,5 procent av EU:s 

totala budget läggs på direktstöd till konst och 
kultur. Vad anser ni om ett sådant förslag?

– En av Sverigedemokraternas viktigaste valfrågor 
är att minska EU:s budget. Vi vänder oss således mot 
att EU ska dra på sig mer kostnader.

Kan ni tänka er att på EU-nivå utarbeta en 
rekommendation om enprocentregeln?

– Nej, EU ska inte lägga sig i hur medlemsstaternas 
kulturanslag fördelas.

Skulle ert parti kunna förespråka att 
MU-avtalet tas upp för diskussion i EU? 

– Vår grundinställning är att det är medlemstaterna 
och inte EU som ska reglera ersättningsnivåerna.

E NK ÄT E N ÄR SAMMAN S TÄL L D AV: 

J UL IA P IL E BY, AND E R S R Y D E L L

» Kultur är en 
viktig del av  
den europeiska 
identiteten «
/Cecilia 
Wickström (FP)
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