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INLEDNING

Ska staten
stödja kulturen?

Förstatligade privatiserare
För inte alls
länge sedan var det hopplöst utopiskt att ställa minsta lilla krav på
bilindustrin – nu ljuder kraven på
att förstatliga Volvo och Saab
allt högre. Och det hörs inte
bara från små trotskistpartier. I
måndags sade Rolf Wolff, rektor
för Handelshögskolan i Göteborg, att bara staten kan
rädda bilindustrin.
Inte nog med det. Tvärtemot
vår regerings fastspikade linje och trots allt som sagt under
de senaste 30 åren släppte denne meriterade vetenskapsman nu ifrån sig följande bomb: Att det ”överhuvudtaget
inte finns några empiriska forskningsbevis på” att staten är
en dålig ägare av industriföretag!
IBLAND GÅR DET UNDAN.

planerar att rädda den amerikanska bilindustrin men ställer krav på ”en hållbar affärsplan”. Och
Tysklands kansler Angela Merkel har lovat kreditgarantier
åt Opel om ägaren GM går i konkurs.
För Sveriges regering är dock det här en särskilt svår-

BARACK OBAMA

smält karamell. Alliansen gick ju till val på att minska det
statliga ägandet. Det har visserligen inte gått lysande hittills: redan innan finanskrisen var processen kraftigt försenad på grund av att Mats Odell rekryterade de ansvariga
från den skandaldrabbade och nyligen förstatligade investmentbanken Carnegie (vilket ju är en fantastisk ironi:
privatiserarna blev förstatligade).
Att ta över Volvo och Saab skulle onekligen leda till att
det statliga ägandet av produktionsmedlen ökar, tvärt emot
regeringens ambition. För principiella nyliberaler som Maud
Olofsson och Mats Odell är det knappast att tänka på.
om smällen kommer? Om GM går i konkurs och Merkel räddar Opel – vilken politiker tänker då
titta på medan Saab sjunker ner i Göta älv?
Förra veckan avporträtterades Barack Obama som en
modern Franklin D Roosevelt – presidenten bakom den
amerikanska välfärdsatsningen New Deal – på Times
omslag. Får vi snart se någon svensk tidskrift avporträttera
Fredrik Reinfeldt som en modern Per-Albin Hansson?
Förmodligen inte. Men ibland går det undan.
MEN VAD HÄNDER

RIKARD WARLENIUS
chefredaktör

I I I I veckan kom Skugg-

utredningen, där cirka 250
förslag till en ny kulturpolitik
har kommit in från kulturutövare över hela landet.
AV SHORA ESMAILIAN
OCH HANS FALK

Ana Valdés,
55 år, författare, Stockholm.
– Ja, definitivt! Kulturen är
ryggraden i ett samhälle.
Utan kultur finns inte ett
fungerande samhälle, kulturen är samhällets uttryck
och då menar jag allt från
amatörteater till Dramaten.
Samhället sparar sociala kostnader om man
har välmående kultur.
– Ett samhälle med stort och generöst kulturkonto har inte behov av polis, fängelse och
sociala inrättningar. Kultur har konkreta konsekvenser och är hälsa för både kroppen och
själen. En stat som inte satsar på kultur är en
kortsiktig stat.

Dennis Lyxzén,
36 år, konspiratör
och musiker, Umeå.
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– Ja, det ska den göra! Det
är svårt nog att vara kulturarbetare som det är. Moderaterna säger att kultur
som inte är självförsörjande
inte ska få finnas, vilket är
ironisk med tanke på att all högerkultur är
sponsrad. Timbro är ett exempel, deras sorgliga böcker skulle inte gå runt på endast försäljning. Det är också intressant hur mycket statsstöd Stockholms jazzfestival får jämfört med
en punkfestival.
– Om vi hade kulturarbetarlön skulle frågan
om nedladdning bli helt överflödig. Då kan folk
hålla på med musik för att de vill. Vi tar kultur
för given. Vi vill lyssna på musik, se på film och
läsa böcker samtidigt som vi är dåliga på att
stödja de människor som håller på med det.

Ylva Eggehorn,
58 år, författare, Sorunda.
– Det har blivit väldigt
polariserat mellan de som
är för ett starkt institutionellt stöd och de som är
anhängare till kommersialisering. Jag tycker att staten
i första hand ska stödja
folkbildning, och i det ligger också att främja
människors möjligheter att ta del av kulturen.
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