Ta´ kulturhuset med i stemmeboksen
Kommunalvalget er tæt på. Det handler om hverdagsliv og vilkår for alt dét, vi har sammen med hinanden
på tværs af aldersgrupper og sociale forskelle. Vi er mange forskellige huse med forskellige udfordringer.
Men der er også fælles linjer og vigtige satsninger, der kan gøre en forskel, uanset hvor du bor, og hvor du
stemmer - på en stor byskole, et forsamlingshus langt ude på landet, i idrætshallen eller i det gamle rådhus.
Meget lovgivning bliver besluttet på Christiansborg - bl.a. love for skoler, biblioteker, plejehjem osv. - men
lovene virkeliggøres ude i kommunerne og der er kommunalt selvstyre et langt stykke af vejen. For
kulturhusene handler valget derfor i høj grad om at få sat rammer for og sikret lokale møde- og
oplevelsessteder. Dét er der ingen central lovgivning og mindste krav for, så det kræver lokal aktivitet og
opbakning.
Hvorfor bruge skattekroner på et kulturhus?
Dit lokale kulturhus giver grobund for fællesskaber på tværs af skel og styrker værdien af det levede liv –
uden kommercielle bagtanker, men med velfærdsgevinst. Her kan du møde op og tage del som den du er,
med muligheder for at udfolde dig i fællesskabet. Det giver højere livskvalitet, men kan også modvirke
ensomhed, giver færre sygedage og mere friske og aktive borgere.
Er kulturhusene ikke et luksus gode?
Kulturhusene understøtter sammenhængskraft og som mødeplatform kan husene være grobund for
innovation, hvor samtale og deltagelse skaber nye former for velfærd. Det er demokratiske rum, og vi
vinder alle ved at vi gør hinanden stærkere. En ganske aktuel undersøgelse af kulturhuse viser, at deltagelse
kan have mange forskellige former og endnu flere afledte effekter; men selve det at deltage er det helt
centrale – uanset hvor forskellige husene i øvrigt måtte være – og det at kunne ta´ del, være med og ha’
mulighed for at blande sig er ikke en luksus i et velfungerende demokrati.
Hvad er det, som gør kulturhusene så betydningsfulde?
Lokale kulturhuse er baseret på aktive borgere - et stort frivilligt potentiale for naturlig samskabelse, når
kræfter i civilsamfundet får mulighed for at engagere sig og tage del i alt fra kulturformidling og
kulturproduktion til fællesskab og dialog. Kulturhusene er på den måde også en arena for identitet og
eksperimenter, og en vigtig vitaminindsprøjtning til moderne folkeoplysning og dannelse.

Vi vil have politikere…


der vil og evner at passe på fællesskaberne og udfoldelsesmulighederne i de huse rundt omkring,
hvor kulturen bobler og lever og borgerne mødes på tværs af hinandens forskelligheder.



der aktivt støtter andre aktiviteter, end de rent kommercielle. Steder hvor det er muligt at udfolde
andre roller i tilværelsen end rollen som forbruger, tal i en statistik og passiv tilskuer.



Der forstår, at værdien af kulturhusene aldrig har været højere og vigtigere. I et samfund hvor
skellene fortsat bliver mere markante er det vigtigt at bakke op om kulturhusene, hvor vi fortsat
kan mødes i øjenhøjde. Det ER sammenhængskraft.
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