Malmö 2017-09-01

Till Region Jönköpings län
Ideell Kulturallians/KiCK och dess arbetsgrupps remissvar angående förslag till
kulturplan 2018-2020
Vi har haft ett specifikt arbetsmöte för att gemensamt gå igenom remissförslaget. I denna skrivelse
väljer vi att ta upp de mer generella frågorna vi diskuterade. De verksamhetsspecifika frågorna
lämnar varje organisation på i sina egna svar på i sina skrivelser.
Liksom våra samarbetsorganisationer så ser vi generellt positivt på skrivningarna i den regionala
kulturplanen när det gäller nödvändiga förutsättningar för ett rikt kulturutbud i hela länet. Det är
också positivt att det civila samhällets roll för ett tillgängligt kulturutbud särskilt tydliggörs.
Svar till remissutgåvan kommer även skickas in centralt från Ideell Kulturallians.

Arbetsgruppen uppskattar att det fria kulturlivet är flitigt omnämnd i kulturplanen, då det spelar en
betydande roll i länets samlade kulturliv.
Vi önskar dock att man ser över formuleringar och definitioner. T.ex. används begreppen “Fria
professionella grupper” och “Det ideella kulturlivet”. De står dock inte i motsatsförhållande till
varandra. Fria grupper kan vara ideella och ideella föreningar kan ha professionella kulturskapare.
“Fria grupper” och “ideella organisationer” kan vara en bättre formulering, eller helt enkelt “fria
aktörer” som också förekommer som formulering i planen.
Uttrycken “bredd” och “spets” förekommer också ett antal gånger. Vi anser att dessa också behöver
definieras.
I regionen kan mycket få kulturskapare försörja sig på sin konst, det vill säga verka som
professionella. Det behöver dock inte betyda att man saknar utbildningen, kompetensen, viljan eller
erfarenheten för att ha ambitionen att verka som professionell.
Vi anser det därför mer angeläget att verka för att fler kulturutövare får möjlighet att verka som
professionella, än att skilja olika sorters kulturutövare åt.

Vidare är det synd att kulturplanen inte någonstans nämner institutioner, fria aktörer eller andra
initiativ eller betydande platser och nav vid namn. Det gör hela kulturplanen svårgenomtränglig och
identitetslös. För den insatte går det ibland att räkna ut vad och vilka som åsyftas - men kulturplanen
ska ju vara ett levande och tillgängligt dokument för alla.
Regionens geografiska utmaningar nämns på några ställen i kulturplanen och “Integration genom
kultur” har också fått ett eget avsnitt. Vi saknar dock helt skrivningar som poängterar och lyfter fram
kulturens roll i regionens socialt och ekonomiskt utsatta områden.
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