Kunst og Kultur
Alternativets principper for Kunst og Kulturpolitikken i Aarhus og mærkesager – KV21

Principper
Principperne for Alternativet Aarhus lokale kulturpolitik skaber fokus og give retning for det væsentlige, når
vi debatterer og udvikler lokalpolitiske mærkesager.
For Alternativet Aarhus er kunsten og kulturen:
- en naturlig og selvfølgelig del af et demokratisk og holistisk samfund,
- vigtig i sig selv og altid skabt i sin egen ret,
- bedst uden restriktioner og med gunstige vilkår,
- værdifuld ved de oplevelser den genererer, den indsigt den skaber og det fællesskab, den danner,
- vigtig viden og vigtig faglighed,
- en stærk brobygger,
- seriøs og altid en vigtig del af de kommunale beslutningsprocesser,
- mangfoldig og rig på nuancer med plads til ethvert menneske,
- en arena hvor alle kan mødes fordomsfrit,
- og vi skal undgå at blive selvfede i kommunikationen om kunst og kultur.

Mærkesager og fire prioriterede
Alternativet Aarhus har politiske mærkesager, som vi tillægger afgørende betydning i KV21.
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Flere frie kulturmidler.
Kulturklippekort/Kulturapp.
Forsøg med Kunstner-Borgerløn/Basisindkomst.
Billigere værksteder til de udøvende kunstnere og kreative miljøer.
Events skal ud i hele kommunen.
Kulturel bydel til kunstmiljøet.
Slip kreativiteten løs i kreative frizoner.
Kultur på recept.
Kunst og kultur skal medregnes i alle kommunale budgetter.
Mikrotilskud til kulturelle projekter.
Formidlingen af interkulturelle arrangementer skal styrkes.

Se også …
https://alternativet.dk/application/files/4416/3042/2880/Kulturudspil.pdf
1. Flere frie kulturmidler – Mikrotilskud eller Mikrolån.
Alternativet ønsker, at der kommer flere frie midler til det udøvende kulturmiljø. Vejen til midlerne skal
være enkel og u-bureaukratisk.
Alternativet foreslår, f.eks. at puljen til de Flerårige Basistilskud udvides, og at den årlige frist for ansøgning
ændres eller droppes helt, så midlerne kan søges løbende hen over året.

En anden vej at gå er mikrotilskud (under 30.000 kr.) til her-og-nu-projekter, som bliver igangsat af
nybegyndere og amatører. Der skal være en kort behandlingstid på 14 dage og ingen ansøgningsfrist.
Mikrotilskud kan eventuelt søges som ”lån” svarende til en underskudgaranti. Mikrotilskud skal designes til
at støtte en kunstnerisk iværksætterånd og overkomme en økonomisk ressourceknaphed.
2. Slip kreativiteten løs i kreative frizoner.
Alternativet ønsker, at flere områder i og udenfor det centrale Aarhus bliver permanente frizoner til kunst
og kultur. En frizone kan bruges spontant til kreative formål, og uden der skal søges særlig tilladelse.
Desuden kan yderligere områder tænkes som midlertidige frizoner, hvor ordningen roterer fra sted til sted,
og hvor tomme kommunale bygninger bliver brugt.
3. Kultur-app eller Kulturklippekort
Alternativet foreslår et forsøg, hvor alle unge i Aarhus får et kulturklippekort på 3000 kroner, når de fylder
16 år. Klippekortet fungerer via en app. Det kan bruges indtil den unge fylder 30 år. Og det giver adgang til
en bred palet af offentlige kulturoplevelser i Aarhus Kommune.
Forslaget skal understøtte den brede kulturelle dannelse og invitere unge ind til kunstneriske og kulturelle
oplevelser, som de ikke nødvendigvis har en naturlig adgang til, fordi det måske opleves ukendt og
fremmed for dem.
4. Kunstner-Borgerløn
Alternativet foreslår en forsøgsordning i Aarhus Kommune med Kunstner-Borgerløn eller basisindkomst til
100 kunstnere. Vi kan kalde det ”kunstnerløn” over fem år, hvor 100 personer med kunstner- og kulturarbejderbaggrund får tilbudt en ubetinget basisindkomst på 10.000 kr. pr. måned efter skat. Forsøget bliver
fulgt af en følgegruppe, som opsamler viden om, hvordan denne gruppe påvirkes socialt og professionelt af
det økonomiske sikkerhedsnet, som basisydelsen giver.

