Kultur
Sverigedemokraterna arbetar för ett Malmö där samhället präglas av en historiskt rotad
gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna – såväl inrikes som utrikes födda. Ett Malmö där det svenska kulturarvet respekteras
och levandehålls. Ett levandehållande av det svenska kulturarvet är en av Sverigedemokraternas viktigaste kulturpolitiska frågor. Vi avser att starta en kulturarvsfond där organisationer, föreningar, privatpersoner och myndigheter kan söka stöd för att bevara, trygga
och skydda kulturarv som är på̊ väg att försvinna eller behöver skyddas.
Den svenska kulturen är, liksom andra kulturer, unik och långsamt föränderlig. Vi är en del
av det västerländska arv som präglat vår kontinents framväxt och bidragit till den demokratiska stabilitet vi ser i Europa och vårt närområde. Vår kärlek till den svenska kulturen
ligger främst inte i att den skulle vara bättre än någon annan, utan för att den är vår egen.
Vi vill verka för att göra kulturen mer tillgänglig för barn, äldre och funktionshindrade.
Bland annat behövs bibliotek, sevärdheter och upplevelser för framförallt barn och familjer. Vi ser även Malmös kulturskola som en viktig del där många ungdomar får möjlighet
att utöva musik till en rimlig kostnad. Genom att utsätta en större del av kulturlivet för
marknadskonkurrens ökar man medborgarnas inflytande över kulturlivets inriktning. Då
behöver inte kommunens kulturresurser användas till att finansiera smala eller politiska
verksamheter, vilka merparten av skattebetalarna inte har något intresse av.
Mot bakgrund av bland annat detta föreslår Sverigedemokraterna att anslagen till kulturnämnden minskas. Besparingen bör så gott som uteslutande riktas mot vuxenkulturen.
Besparingen ska inte belasta verksamheten inom Malmö kulturmiljö, som istället tillförs ett
ökat anslag. Kommunen ska dessutom ha en aktiv roll som arrangör vid officiella högtider
och ta ett särskilt ansvar för att det svenska nationaldagsfirandet ges en folklig profil.
Sverigedemokraternas förslag:
• En kulturarvsfond ska inrättas i kommunen dit myndigheter, föreningar och organisationer ska kunna vända sig för att få stöd till verksamheter som bidrar till att levandegöra och sprida kunskap om det svenska kulturarvet.
• Det kommunala stödet till alla invandrarföreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet i Sverige ska avvecklas.
• Omprioritera satsningar i kulturbudgeten till att i större grad främja svensk kultur.
• Malmö stad ska inta en mer central roll vid firandet av traditionella högtider.
• Vårt kulturarv får en mer framträdande roll i den offentliga konsten.
• Kulturstödet ska inte gå till politiserad verksamhet.
• Det ska göras en översyn av Malmö stads bestämmelser för stöd till studieförbunden
samt säkerställa att dessa bestämmelser följs.
• Kommunen ska inte ge skattemedel till Malmö Arab Film Festival (MAFF).
• Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en ”Kulturkanon Malmö” som ska fokusera på att sammanställa och bevara det kulturarv Malmö stad har.

• Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete.
• Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.

