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For et levende kultur-Bergen 

 

SV er partiet for oss som skjønner at kultur har en stor egenverdi, og er en viktig del av livet. 

I dag er det for store klasseforskjeller i tilbudet og bruken av kultur. Et hovedmål med 

kulturpolitikken må være å sikre alle mennesker tilgang til et mangfoldig og inkluderende 

kulturtilbud, og dette må kulturpolitikken gjenspeile. Dette vil SV forsøke å gjøre noe med. 

 

Bergen har et rikt kulturliv, og bergenserne verdsetter at det eksisterer et rikt kulturtilbud – 

selv om de ikke alltid har tid til å benytte seg av det. Når vi ønsker at alle skal få muligheten 

til å oppleve kunstformer uansett hvor de bor må vi støtte opp om både aktører i kulturlivet, 

og om brukere av kultur. I Bybudsjettet for 2022 fikk SV gjennomslag for over 15 millioner 

kroner til kulturtiltak. Blant annet en lønns- og prisjustering av alle de ikke-søkbare 

tilskuddene på kulturfeltet, ekstra støtte til Bymuseet, Fargespill og Vestnorsk jazzsenter. 

Dette viser hvordan Bergen SV jobber for et rikt og bredt kulturliv der alle som vil får 

muligheten til å skape og uttrykke seg i det frivillige kulturlivet. Alle skal ha tilgang til kunst 

og kultur av høy kvalitet, uansett hvor de bor i byen og hvilken bakgrunn de har. 

 

Fortsatte restriksjoner har vært særlig utfordrende for kulturlivet og kunstinstitusjonene. 

Med stengte dører har tilgjengeligheten for publikum vært midlertidig lukket, og et stort 

antall profesjonelle kulturarbeidere og en hel bransje er igjen kastet ut i usikkerhet. 

Kulturlivet ser at publikum har vegret seg for å delta på ulike kulturarrangementer, og for 

dem ble aldri krisen avsluttet siden publikum ikke oppsøker kulturlivet som tidligere. Man 

vet ikke hva slags tilbud man kan gi, om man kan åpne dørene, eller om man har en inntekt 

for neste måned.  

 

Dette krever at vi må denne situasjonen på alvor, med støtteordninger og løpende dialog. 

For SV handler derfor kulturpolitikken først og fremst om å sikre gode rammebetingelser for 

et mangfoldig og inkluderende kulturliv, og å sikre at alle innbyggere får tilgang til gode 

kulturtilbud. Bergen SV skal jobbe aktivt med å ta kulturlivet seriøst, og for en politikk på 

kulturens premisser, så langt det lar seg gjøre. Bergen SV vil jobbe aktivt for at kunstnere 

skal kunne leve av sin kunst og ha arbeidsvilkår som gjør dem i stand til å skape kunst og 

kultur av høy kvalitet. Dette er fordi kulturbransjen er arbeidsplasser for mange, men kultur 

har også en egenverdi – for oss som publikum, og for utøverne. 

 


