Uttalande av RMS årsmöte i Karlstad den 8 april 2016

KULTURLYFTET – kultur i hela landet
Regional Musik i Sverige (RMS) vill tillsammans med sina samarbetspartners
Länsteatrarna i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd (LMSR) gemensamt stärka
kulturen i hela landet genom ett kulturlyft.
Våra 66 medlemsorganisationer utgör en kulturell infrastruktur i hela landet och är
basen för professionell kultur. Institutionerna är kulturella nav, med en djup förankring
i regioner där de verkar. De samverkar med sitt omgivande samhälle, över geografiska
gränser och har utbyten mellan genrer.
Vi tror att Sverige behöver en höjd ambitionsnivå i kulturpolitiken. Vi vill skapa opinion
för KULTURLYFTET – en satsning på kultur i hela landet. Detta vill vi uppnå genom ökat
engagemang och en statlig ekonomisk satsning.
 1 miljard till kulturen - 250 miljoner, dvs en 20 % höjning, öronmärkta till
samverkansmodellen.
 Dialog med staten - den nationella politiska nivån skapar en struktur för
konstruktiv och kontinuerlig dialog med den regionala politiska nivån.
 Folk och Kultur - en årlig konferens som sätter fokus på konsten och kulturens
roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.
 En nationell plattform - en digital plattform för den regionala konsten och
kulturen - scenkonst, musik och utställningar.
Kultur har många goda bieffekter, som öppenhet, tolerans och demokratisk utveckling.
Ändå kommer de samhällsresurser vi satsar på konst och kultur oftast långt ner i
prioriteringslistan jämfört med andra satsningar.
Kulturens plats i samhället borde vara självklar. Lika självklar som vilken infrastruktursatsning som helst. Vi behöver vatten, luft och mat för att leva, vägar för att komma fram
och telefoni för att hålla kontakt. Sjukvård, skola och omsorg behövs för att hantera
vardagen. Vi är i behov av bildning för att kunna läsa av och hantera en allt mer
föränderlig omvärld. Vi behöver demokrati för att fungera tillsammans. Demokratin
behöver kulturen, utan kultur är det så gott som omöjligt att upprätthålla en demokrati.
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