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Udtalelse 
SF Bornholm 

KUNST OG KULTUR SKAL STYRKE DE LEVENDE FÆLLESSKABER  

Corona har begrænset og beskåret vores kulturelle udfoldelse, og har understreget 
behovet for et stærkt kunst- og kulturliv, der danner og udvikler vores sociale 
fællesskaber på tværs af sociale skel. Det handler også om tage ansvar, når det 
kommer til at understøtte og inddrage udsatte børn og unge, som kan finde deres rum 
og plads i kulturen. 

Derfor vil vi i SF: 

• Indføre fripas til kulturinstitutioner i landets kommuner 

• Styrke kulturinstitutionernes mulighed for i højere grad at blive integreret i 
dagtilbud og folkeskole 

 SF ønsker at prioritere både den kunst og kultur, der har brede, men også den mere 
nichebetonede. I Danmark hverken kan eller skal kulturen leve alene på markedsvilkår, 
og kulturlivet er for vigtigt til at blive overladt til markedskræfter, personlige formuer 
og frivillighed. 

SF vil have investeringer i kunst og kultur! 

SF vil styrke public service og lokale medier 
Danske medier skal levere et alsidigt dansk indhold og sikre den demokratiske debat. 
SF ser med bekymring på den udvikling DR netop i disse dage gennemløber, hvor 
egenproduceret kvalitetsindhold nedprioriteres. 

DR har en væsentlig opgave med at levere upartisk, ikke-kommerciel og økonomisk 
uafhængig formidling, der skal medvirke til at sikre den demokratiske dannelse, 
samfundets sammenhængskraft og fælles forståelse. Herunder skal DR også være 
garant for det mere nicheprægede, det særlige, det anderledes og det dybdeborende 
får en stemme. Alt det som de kommercielle kanaler og streamingtjenester ikke 
tilbyder. 

SF ønsker, at: 

• der indgås et nyt medieforlig, hvor vi fjerner de værste sparekrav for at kunne 
opretholde en dybdegående og bred public service 

• de multinationale techgiganter skal betale deres del af regningen 

• public service-midlerne bliver brugt på at skabe originalt, dansk indhold 

 Samtidig kræver SF, at en stor del af det indhold, medierne leverer, produceres lokalt 
og rammer bredt. SF ønsker derfor at opprioritere de lokale medier og at de stærke 
nyhedsregioner på DR og TV 2. 

SF Bornholm opfordrer til at stemme på én af vores kandidater, Thomas Garfort eller 
Andreas Grosbøll. 


