Kultur
Indledning
Kulturområdet er stort og dynamisk, og ambitionen med dette program er på ingen måde at
kortlægge hele området og forholde os til alt. Med dette program ønsker vi derimod at sætte
rammerne for en ungradikal kulturpolitik, fastsætte nogle pejlemærker på området og komme
med vores bud på nogle områder i det nuværende kulturbillede, man bør opprioritere fra
politisk side.
Med et kulturpolitisk landskab i konstant udvikling bør vores politik på området jævnligt
tages op til debat og hele tiden være åben for tilføjelser.

Kulturpolitiske principper
En fri og nyskabende kunst og kultur er vigtige forudsætninger for, at samfundet kan udvikle
sig og for stadig udfordring og oplysning af borgerne. Ofte kan kulturel produktion og
distribution fungere på frie markedsvilkår, hvor publikum som forbrugere af kultur selv kan
sammensætte deres ”kulturelle forbrug”. Hvis kulturen underlægges markedsvilkår
fuldstændig, er der dog en risiko for, at risikovilligheden, nytænkningen og mangfoldigheden
forsvinder pga. kommerciel afhængighed, samt for at ikke alle har mulighed for at deltage i
kulturlivet.
Radikal Ungdom mener derfor, at der fra det offentliges side generelt skal ydes støtte til
kulturen og kunsten, således at:
Alle borgere uanset alder, uddannelse, indkomst og bopæl, sikres adgang til et bredt
udbud af kulturelle oplevelser og mulighed for at tilegne sig ny viden og til at deltage i
foreningsaktiviteter og sport.
Der er gode rammer for fri og uafhængig kunstnerisk produktion.
Ligesom kunst og kultur ikke bør være afhængigt af markedet, bør det heller ikke være
afhængigt af politiske forhold. Et kulturliv, der er detailstyret ovenfra, risikerer at blive fattigt,
tilsandet og ensformigt og at miste sin rolle som udfordrer til konventionel tænkning og
herskende samfundsnormer.
Derfor mener Radikal Ungdom at staten skal afholde sig fra detailstyring på kulturområdet og
fra at definere, hvad kulturen indholdsmæssigt skal være. Dette indebærer bl.a. at:
Der fortsat skal være et armslængdeprincip i fordelingen af midlerne til kulturen og
kunsten.
Kulturkanonen skal afskaffes, og lignende forsøg på at presse politisk bestemte
standarder for god kultur og kunst ned over samfundet skal undgås.
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Public service
I ambitionen om at sikre kulturelle tilbud til alle borgere spiller public service en vigtig rolle.
Radikal Ungdom mener derfor, at:
DR skal bevares som public service-institution, og at public service-begrebet skal
fortolkes bredt.
TV2 forsat skal have public service-forpligtelser og ikke skal privatiseres yderligere.
EU skal udbyde public service i form af en EU-kanal, der formidler den europæiske
dagsorden
Public service er ikke kun til for at sikre den ikke kommercielt bæredygtige kultur, men også
at alle borgere har adgang til et bredt udvalg af tilbud betalt gennem en medieskat (jf.
nedenfor). Selv om en del af den kultur, der rummes i en bred public service-tolkning fra
afsendersiden, er kommercielt bæredygtigt, skal den medtages ud fra et hensyn til
modtagerne, hvor det skal sikres, at alle har adgang til et varieret kulturudbud af høj kvalitet.
Med en bred fortolkning af public service-begrebet mener vi dog ikke et knæfald for krav om
høje seertal. Public service skal derimod rumme såvel det elitære og udfordrende som det
brede og underholdende.

Betaling til public service
Radikal Ungdom mener, at medielicensen skal afskaffes og erstattes af en medieskat
Licensen er dels socialt skæv og dels meningsløs, da stort set alle borgere eller husstande ejer
et apparat, der kan modtage og afspille public service-udsendelser. I stedet for licensen
ønsker vi en medieskat, der kan imødekomme disse problemer, samt sikre en større
økonomisk uafhængighed end en egentlig finanslovsfinanciering.

Digitalisering af radiosendenettet
For at skabe et større og mere mangfoldigt udbud af radiokanaler, mener Radikal Ungdom at:
Radiosendenettet skal digitaliseres.
Den faste koncessionsafgift skal erstattes af en variabel koncessionsafgift med et højt
bundfradrag.
Der med jævne mellemrum bør afholdes rundbordssamtaler mellem de kommercielle
radiostationer og de respektive rettighedshavere.
I dag er der pladsmangel på FM-sendenettet. Det landsdækkende radiosendenet kan
simpelthen ikke rumme flere kanaler. Det forholder sig sådan, at FM-sendenettet ikke
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umiddelbart kan udvides. Det betyder, at antallet af radiokanaler ikke kan blive større,
medmindre man investerer et beløb svarende til det, en digitalisering af sendenettet vil koste.
Med en digitalisering af sendenettet følger muligheden for at have mange flere kanaler. I
øjeblikket begrænses antallet af både public-servicekanaler og de kommercielle
radiostationer. Et digitaliseret radiosendenet vil altså skabe en bedre brugeroplevelse, da
udbuddet af tjenester vil blive mere mangfoldigt.
Samtidig skal den faste koncessionsafgift erstattes af en variabel koncessionsafgift, da den
nuværende afgift modarbejder et økonomisk sundt og mindre monopolistisk marked.
Koncessionsafgiften er en afgift, der sættes efter, hvilken kommerciel radiostation der byder
højest for en specifik sendeflade – en slags auktion for sendefladen, hvor afgiften herefter
betales årligt. Denne model er ikke nødvendig, hvis radionettet udvides, da der vil være et
stort antal frekvenser, og sendenettet ikke på samme måde styres af få monopolstationer.
Alternativet er en variabel afgift, der reguleres efter den enkelte radiostations indkomst
(stationer med høje indkomster har ligeledes høje afgifter).
Derudover bør de kommercielle radiostationer jævnligt holde rundbordsamtaler med
rettighedshavere eller deres repræsentanter. Dette er for at skabe rimelige priser for de af
rettighedshaverne beskyttede materialer.

Digitale spil og E-sport
Computer- og videospilbranchen er en økonomisk og kulturel vækstbranche[1], og digitale
spil henvender sig i dag til en meget stor del af befolkningen[2]. Det er nødvendigt med
kulturpolitik på området, således at der kan sikres kvalitet, originalitet og mangfoldighed i
udviklingen af computerspil samt et dansk fodaftryk på et ellers amerikanskdomineret
marked.
Derfor mener Radikal Ungdom at:




Der skal afsættes penge til rådgivning af iværksættere på området
Der skal gives permanent økonomisk støtte til uddannelserne under Det Danske
Akademi for Digital Interaktiv Underholdning
Der er endvidere en betydelig fremgang i fællesskaber og foreninger med
udgangspunkt i den fælles interesse for digitale spil og e-sport. Foreningerne har
imidlertid svært ved at få støtte til afholdelse af arrangementer mv., da området
hverken er anerkendt som folkeoplysning eller sport. Foreninger og fællesskaber
omkring E-sport og digitale spil engagerer mennesker, som ellers ikke tager del i
foreningslivet. Støtte til disse foreninger er derfor med til at sikre et mangfoldigt og
tidssvarende foreningsliv.
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Derfor mener Radikal Ungdom at:


E-sport skal anerkendes som sport, således at der bliver mulighed for at få støtte til
foreninger, arrangementer m.m. på lige vilkår med andre sportsgrene.

[1] På globalt plan øges branchens omsætning med ca. 9 pct. om
året. (http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3123721/artikel.html?hl=ZmFrdGE7RmFrdGE,)
[2] 80% af alle børn spiller computerspil dagligt. Gennemsnitsalderen for computerspillere er
37 år. 42% af alle computerspillere er kvinder. (http://www.pegi.dk/Computerspilfacts2010.pdf)
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