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Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över
Ministerrådsförslag
över nytt samarbetsprogram på kulturområdet 2021–2024
Förslag
Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att genomföra nytt samarbetsprogram på kulturområdet 2021–2024

Bakgrund
Utskottet för kunskap och kultur fick i februari 2020 möjlighet att yttra sig om ett utkast till nytt kulturpolitiskt samarbetsprogram 2021–2024. Utskottet framförde då
att kulturens roll för ett hållbart samhälle borde framhållas ytterligare och fungera
som ett överordnat tema för det nordiska kultursamarbetet. Utskottet önskade även
att de nordiska aktörer som ska förverkliga programmets målsättningar beskrevs i
dokumentet.
Samarbetsprogrammet som nu föreligger i ett nytt utkast (se bilaga) har omarbetats
så att det har samma struktur som Nordiska ministerrådets vision 2030, dvs. att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Samarbetsprogrammet
plockar därmed upp och följer i sin struktur de tre strategiska prioriteringarna från
visionen: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart
Norden och beskriver vilka målsättningar man har för kultursamarbetet inom ramen
för dessa.
Överordnade målsättningar i programmet är:
• Norden och världen efterfrågar gröna lösningar. De nordiska kulturministrarna vill arbeta för ett grönt kulturliv till förmån för nuvarande och framtida generationer
• Ett konkurrenskraftigt Norden: Nyskapande nordiskt kulturliv sätter Norden
på världskartan
• Ett socialt hållbart Norden: Ett inkluderande nordiskt kulturliv främjar demokrati, mångfald och livsglädje
Under Ett socialt hållbart Norden framhålls arbetet med att stärka ett jämställt kulturliv; mediepolitik, yttrandefrihet och media- och informationskunnighet; barns och
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ungas tillgång till kultur och eget skapande; ökad kännedom om de nordiska ländernas kultur och språk samt samarbetet med utbildningsministrarna om nordisk språkförståelse.
I samarbetsprogrammets appendix beskrivs de nordiska aktörernas och stödprogrammens betydelse för genomförande av samarbetsprogrammet. Där nämns även
Unesco och EU:s Östersjösamarbete Priority Area Culture som viktiga samarbetspartners.

Utskottets synpunkter
Utskottet för kunskap och kultur vill tacka för det goda samarbetet som har varit i arbetet med att ta fram ett nytt samarbetsprogram för kulturområdet 2021–2024. Utskottet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på programmet vid ett flertal tillfällen och även inbjudits att delta i workshops och liknande för att bidra med synpunkter och komma med inspel.
Utskottet är tillfreds med att kulturens roll för ett hållbart samhälle framhålls tydligare i enlighet med utskottet önskemål och att de nordiska aktörer som ska förverkliga programmets målsättningar beskrivs i dokumentet.
Utskottet anser det ändamålsenligt att koppla samarbetsprogrammet tydligare till
visionen för det nordiska samarbetet. På detta sätt blir det tydligt för institutioner,
verksamheter och samarbetspartners hur deras aktiviteter bidrar till att förverkliga
visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.
Utskottet är dock oroat för konsekvenserna av budgetneddragningarna på kulturområdet som är aviserade för de kommande fyra åren. Kommer det vara möjligt för kulturministrarna att nå de mål man har satt upp samtidigt som man ska genomföra
stora besparingar?
I spåren av coronapandemin är kultursektorn hårt drabbad, med nedstängda verksamheter och uppsagd personal vilket gör att den av samarbetsministrarna beslutade
besparingen på kulturministrarnas budget de kommande fyra åren verkar än mer
ogenomtänkt. Med anledning av det och med anledning av att det nya samarbetsprogrammet är på en överordnad nivå önskar utskottet för kunskap och kultur en redogörelse halvvägs in i programperioden för hur samarbetsprogrammet har förverkligats så långt.
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