Skrivelse
Kulturnämnden 20150609
Rasmus Jonlund (FP)
Hanna Gerdes (FP)
Anne-Lie Elfvén (FP)
Ett tillgängligt kulturliv oavsett funktionsvariation
Ett inkluderande samhälle där man utgår från den mänskliga mångfalden, ser olikheter som
styrkor, tar till vara människors vilja och ser alla som resurser är ett liberalt samhälle.
I alla mänskliga populationer finns en stor variation av olika funktionalitet (förmågor). En
individs handlingsmöjligheter påverkas både av hur omgivningen är utformad och av
kapaciteten i den egna funktionaliteten. Om samspelet mellan miljöns utformning och den
individuella funktionaliteten kraftigt begränsar min handlingsfrihet talar vi om att det
föreligger ett funktionshinder. Det kan innebära att jag är förhindrad att göra saker som de
flesta Stockholmare uppfattar vara en naturlig del av livet, till exempel att bo i en egen bostad,
shoppa eller ta del av kultur på lika villkor.
Trots många lagar och regler för att motverka diskriminering och skapa ett inkluderande och
tillgänglig samhälle utformas fortfarande olika samhällsområden – inklusive kulturlivet – på
ett på ett sätt som utestänger. Många utestängs idag från teatrar som inte teckentolkas och från
att ta del av litteratur och information för att denna inte finns tillgänglig i punktskrift eller
digitalt. Konstmuseer och konstinstitutioner kan erbjuda fantastiska upplevelser för de som
kan ta del av dem, men är ofta miljöer som exkluderar personer med t.ex. synnedsättning ofta utformas de som monosensoriska platser helt vigda åt det visuella.
En liberal kulturpolitik har som syfte att eliminera, eller åtminstone minska, hinder så att
personer med i något avseende nedsatt funktionalitet ska kunna ta del av kulturen på lika
villkor som andra. Folkpartiet anser att det är hög tid att ett tillgängligt kulturliv för alla
hamnar högt upp på den politiska dagordningen.
Ett tillgängligt kulturliv handlar om mycket mer än att fysiskt kunna ta sig in med t.ex.
rullstolen på Stockholms olika kulturinstitutioner. Det handlar även om att av kunna få goda
förutsättningar att ta del av ett utbud som passar en, liksom att kunna dela sina upplevelser
med andra. I staden har spännande försök gjorts för att skapa ett mer inkluderande kulturutbud
inklusive t.ex. fotoutställningen ”Våga se!” på Stadsmuseet. Vissa av stadens
kulturverksamheter erbjuder även specialarrangemang för personer med olika
funktionsvariationer.
En målsättning för liberal kulturpolitik är dock att skapa förutsättningar för ett kulturutbud
där ordinarie verksamheter erbjuder ett tillgängligt utbud oavsett funktionsvariation. Personer
med funktionsnedsättning ska inte ständigt behöva känna ett behov av att boka långt i förväg
eller behöva vara hänvisade till ett separat ”program” som är specialgjort för dem, utan
förutsättningar ska finnas att vara en museibesökare bland andra. Goda förebilder kan idag
hämtas från städer som London och New York där mycket arbete gjorts för att skapa
multisensoriska och taktila utställningar som ger nya perspektiv på konst, att kunna ta del av
hela utbudet via syntolkade audioguider och andra innovativa metoder för att skapa ett
kulturutbud för alla.

Mot bakgrund av vad som ovan anförs föreslår vi Kulturnämnden besluta
- - Att kulturförvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn av stadens kulturverksamheter ur
ett tillgänglighetsperspektiv . Denna översyn ska inkludera inte bara den fysiska
tillgängligheten hos olika kulturinstitutioner utan även den faktiska möjligheten att även ta del
av institutionernas utbud oavsett funktionsvariation
- Att kulturförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att i stadens
kulturverksamheter skapa permanenta multisensoriska verksamheter som möjliggör att
personer med synnedsättning, hörselnedsättning och andra funktionsvariationer kan ta del att
utbudet på mer lika villkor
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