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Motion om att utreda införandet av en
kulturarvsgaranti
Förslag till beslut
I kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och

dess förvaltningar (kultur-, grund- och förskoleförvaltningar) utreda
utformandet och införandet av en kulturarvsgaranti
Bakgrund

Ett av kulturpolitikens främsta syften är att stärka intresset för och sprida kunskap
om den lokala kulturen och historien. Med Göteborgs långa och händelserika
historia borde detta inte vara ett problem. Området där Göteborg idag ligger har
varit bebott i tusentals år och staden har efter sitt grundande 1621 spelat en
avgörande roll för svensk sjöfart, handel och industri. Trots detta och de många
programförklaringarna om att tillgängliggöra kulturarvet för fler av våra
medborgare så spelar kulturarvet en undanskymd roll och de politiska
prioriteringarna ekar med sin frånvaro. Vi vet att Göteborg kan göra mycket mer
och föreslår därför att staden utreder införandet av en kulturarvsgaranti.
Kulturarvsgarantin skulle innebära att alla barn inom ramen av för- och
grundskolan garanteras att få ta del av en aktivitet eller upplevelse kopplad till det
lokala och nationella kulturarvet minst en gång per läsår. För att säkerställa att alla
barn får ta del av garantin oavsett ekonomiska förutsättningar så är det en
självklarhet att alla aktiviteter och upplevelser som ingår ska vara kostnadsfria för
den enskilde eleven och dennes hushåll. Vilka aktiviteter och upplevelser som ska
ingå i garantin behöver förstås utredas närmare. Omvärldsanalysen skulle kunna
omfatta Tierps kommun som idag har ett liknande upplägg inom ramen för deras
kulturarvstrappa.
Införandet av kulturarvsgaranti skulle bidra till upplåtelsen av målsättningarna i
Göteborgs stads kulturprogram. Exempelvis skulle förslaget kunna bidra till att
öka den sociala sammanhållningen i staden. Kulturarvet kan nämligen spela en
viktig roll i skapandet av gemensamma referensramar som krävs för bildandet av
en övergripande identitet. Detta är i sin tur en förutsättning för att vi
fortsättningsvis ska ha ett demokratisk och solidariskt samhälle. Med andra ord
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kan kulturarvsgarantin bidra till stärkandet av en nationell identitet och motarbeta
stadens segregation.
För det andra skulle införandet av en kulturarvsgaranti bidra till att öka intresset
för kulturarvet och göra det mer tillgängligt. Inte minst eftersom garantin ska rikta
sig till en målgrupp som ofta saknar de medel och kanske det intresset som gör att
man uppsöker kulturarvet på egen hand. Då aktiviteterna och upplevelserna
kommer att ske via skolan så garanterar vi en jämlik tillgång till kulturarvet
oavsett bakgrund i enlighet med stadens arbete för ett jämlikt Göteborg.
Kultuarvsgarantin och dess aktiviteter kan vidare motiveras av skolans läroplan.
Exempelvis påpekar Lgr 11 att:
”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en
trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och
leva sig in i andras villkor och värderingar”.

Avslutningsvis bedömer vi att införandet av en kulturarvsgaranti inte bara
kommer bidra till en bättre uppnåelse av stadens antagna kulturprogram utan
också bidra till att stimulera ett intresse för historia, kultur och den mänskliga
erfarenheten generellt. Med den rika och händelserika historia som Göteborg har
borde kulturarvet få ta en större plats och profileras tydligare på en högre
systemnivå. Både vad gäller stadens prioriteringar och därmed i det kulturutbud
som erbjuds barn- och unga. Genom kulturarvsgarantin skapar vi således ett
starkare och mer sammanhållet Göteborg.

För Sverigedemokraterna Göteborg.

Rasmus Ragnarsson
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