Kulturudvalgets beretning 2018/19
Kulturudvalget beskæftiger sig at udvikle Enhedslistens kulturpolitik, og med emner inden for
Kulturministeriets områder og andre kulturelle emner. Udvalget har p.t. 58 medlemmer, hvoraf mellem 4
og 6 er kommet til møderne. Udvalget har holdt møde kvartalsvist i weekenden. Skype er en mulighed, men
ikke blevet brugt i perioden. Derudover har udvalget holdt møder med ordføreren i Folketinget, samt haft
et par møder i kommunalt regi om kultur, og forsøgt at få lov til at være med omkring Enhedslistens
kulturfestival. Vi har deltaget også i møder i kommuner om kultur, og med kunstnernetværket KUK i EL.
Vi benytter en e-mailliste der har haft pæn trafik. Desuden redigerer vi på hjemmesiden
kultur.enhedslisten.dk.
Der er en koordinationsgruppe med 2 medlemmer. De har varetaget kontakten til HB og ordførerne –
kultur og medie, museer og turisme.
I 2018 er der afholdt 6 møder og et landsmøde.
Emner vi har behandlet:
•

Udvalget har færdiggjort en revision af kulturpjecen. Udkastet er sendt til HB/FU. Vi arbejder
fortsat på at få det godkendt på årsmødet 2019 eller i HB/FU. Enten ved at få det indarbejdet i
arbejdsplanen eller ved at indsende det som forslag til årsmødet.

•

Udarbejdelse af et arbejdsprogram. Udvalget har på basis af vores vedtagne kulturpjece med politik
godkendt af HB/FU, arbejdet med at implementere emner heri. Det har gået lidt langsomt, og vi har
endnu ikke fået implementeret alt, som er vedtaget.

•

Gratis adgang til statsejede museer, i hvert fald én dag om ugen.

•

Mediepolitikken.

•

Filmforliget.

•

Udvalget har tidligere stillet forslag om at kunne være repræsenteret med en observatør på
årsmøder, men dette forslag faldt med en lille margen. Udvalget har derfor fortsat ikke mulighed
for selv at tale for sin sag, herunder kulturpolitik, på årsmøder.

•

Udvalget har arbejdet med at få flere til at komme til vores møder, og har omlagt mødefrekvensen
til cirka hver anden måned, i en weekend og også uden for København, i et forsøg på at få flere
ikke-københavnere med. Udvalget har øget mødefrekvensen med også lægge aftenmøder på nogle
onsdage.

