
 
      I REGION STOCKHOLM 

Fri kultur utvecklar hela 
Stockholmsregionen 
Den fria kulturen har en enorm betydelse för Stockholmsregionens attraktivitet. Den bidrar till 

en levande stad där människor trivs och den driver och skapar tillväxt i vår storstadsregion. 

Kulturen är en motor för hela Stockholms län likväl som för hela Sverige. 

Den kulturella- och kreativa sektorn byggs stark av en bred och myllrande ideell kultursfär. 

Tusentals eldsjälar jobbar ideellt för att värna, främja och utveckla det kulturella och 

demokratiska samtalet. Men förutsättningarna för ett fortsatt starkt ideellt kulturliv utarmas då 

politiker klåfingrigt vill styra kulturens innehåll och strypa offentlig finansiering. Vi har sett 

det i Stockholm där politiker vill förbjuda vissa typer av konst i tunnelbanan, vi har sett det i 

Gävleborg där den då politiskt tillsatte ordföranden för länsmuseet ville plocka ner specifika 

tavlor från väggarna, och på många andra håll i landet pågår samma hetsjakt. 

Vi står vid ett vägskäl; politiska pekpinnar eller yttrandefrihet? Politikers pekpinnar, censur 

och strypta offentliga bidrag kväver kultursektorn till döds. Konstnärlig frihet och mångfald 

bidrar istället till en stark kultursektor för framtiden. 

Det fria och breda utbudet av kulturen som vi vill ha kvar imorgon, måste vi slå vakt om idag. 

Demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet är inte självklart. Kulturen skapar framtidstro 

och bidrar till att föra människor samman, öka bildningen och stärka banden mellan olika 

samhällsgrupper. Ideella kulturaktörer, studieförbund och allmänna samlingslokaler är en 

omistlig resurs för alla människors tillgång till kultur och delaktighet, och ska ha ett bra 

ekonomiskt stöd för att fortsätta bygga den fria kultursektorn stark och utveckla hela 

Stockholmsregionen. 
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Medlemsorganisationer i Ideell Kulturallians i region Stockholm 

ABF Stockholms län 

ATR-distriktet Stockholm 

Folkets Hus och Parker, Östra regionen 

Föreningsarkiven i Stockholms län 

Hela Sverige ska leva Stockholms län 

Medborgarskolan Stockholms län 

Riksteatern Stockholms län 

Sensus Stockholm län 

Skådebanan Stockholms län 

Stockholms läns bildningsförbund 

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt 

Studiefrämjandet Stockholms län 

Studieförbundet NBV Stockholms län 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms län 

Riksförbundet Sveriges konstföreningar, 

Stockholms-distriktet

 


