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För att vi människor ska leva ett gott liv krävs att vi har tillgång till
dans, musik, film, teater, litteratur, bildkonst och andra konst- och
uttrycksformer.
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Kulturen i ett demokratiskt samhälle försvarar varje människas lika
värde och olika gruppers rätt till val av liv, religion och tradition
samtidigt som universella mänskliga rättigheter värnas. Ett lands
kulturpolitik speglar dess syn på människan, både som skapare
och som mottagare av det som skapats av andra. Vänsterpartiets
kulturpolitik vill både främja och skapa förutsättningar för
konstskapandet på såväl det lekfulla, spontana planet som på den
professionella nivån.
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Kulturen är lika viktig för våra liv som sjukvård, omsorg och
utbildning. Kulturpolitiken måste utgå från tillgänglighet, kamp mot
klasskillnader, feministiska och mångkulturella perspektiv och en
prioritering av barnkulturen. Kulturen måste få kosta,
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Vänsterpartiet är det enda parti som på nationellt plan har som
målsättning att öka satsningar på kulturen till ca 1% av vår BNP.
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Vänsterpartiet vill bland annat:
Att alla kommuner erbjuder kulturskoleverksamhet utan
avgifter.
Ha en medveten strategi och satsning på
fritidsgårdsverksamhet i kommunerna.
Grundlagsskydda Public Service för att alltid ha oberoende
media av hög kvalitet.
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I ett solidariskt Sundsvall behövs också en varierad kultur
för alla. Kulturen ska försvara de demokratiska värdena.
För Vänsterpartiet är en progressiv fritid- och kulturpolitik
framförallt viktigt ur ett integrations-, jämställdhets- och
barnperspektiv.
V(i) vill:
Skapa platser för "spontankultur", t ex grafittiplank
Ha välförsedda och lättillgängliga folkbibliotek i alla
kommundelar
Digitalisera museet och biblioteken
Öka potten för föreningsbidrag
Skapa trygga och säkra mötesplatser för HBTQungdomar.
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