
sþ. 285. Tillaga til þingsályktunar [139. mál]
um almenna stefnumörkun í menningarmálum.

Flm.: Helgi Seljan, Guðrún Helgadóttir.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir gerð almennrar stefnu-
mörkunar í menningarmálum í því skyni að jafnt atvinnu- sem áhugamennska í
þessum efnum hafi við ákveðnari viðmiðun að styðjast frá hálfu ríkisvaldsins, ekki
síst varðandi einstök menningarleg átök, viss forgangsverkefni, sem útundan hafa
orðið, og aukna tryggingu fyrir eðlilegum, skipulegum fjárhagsstuðningi við al-
hliða menningarstarfsemi. Í því efni þarf að kanna sem best allar mögulegar leiðir,
beinar sem óbeinar, til aðstoðar áhugafélögum á hinum ýmsu sviðum listsköpunar.
Sömuleiðis hvernig best megi auka stuðning hins opinbera við íslenska menningar-'
starfsemi með beinum fjárframlögum, niðurfellingu ýmissa tolla og skatta og með
öðrum örvandi áhrifum. .

Greinargerð.
Á 100. löggjafarþingi spurði fyrri flm. þessarar þingsályktunartillögu þáv.

menntamálaráðherra, Ragnar Arnalds, á fundi sameinaðs þings, hvort vænta mætti
af hálfu stjórnvalda ákveðinnar stefnumörkunar í menningarmálum, svo sem víðast
gildir í nálægum löndum. Málinu var jákvætt tekið, það vakti athygli og talsverðar
umræður, en í svari ráðherra kom ekki fram neitt ákveðið loforð i þessurri efnum.

Í málefnasamningi núv. ríkisstjórnar er margt jákvætt að finna varðandi aukinn
stuðning við menningarmál án þess að um beina stefnumörkun í heild sé að ræða.
því vilja flm. nú koma beint inn á þessi mál með flutningi þáltill. um stefnumörkun.

Það er ljóst, að nágrannaþjóðir okkar hafa ekki að ástæðulausu markað ákveðna
rammastefnu í menningarmálum.

Fyrir fjárveitingavaldið er þar um vissa nauðsyn að ræða, svo ekki ráði þar
handahóf um of, svo sem viljað hefur við brenna. Ákveðinn ramma er þar áreiðan-
lega hollt að hafa. Fyrir hina ýmsu menningaraðila er þetta þó enn brýnna, enda
hafa þeir aðilar mjög knúið á um þessa skipan mála í nálægum löndum.

Til að gera frekari rökstuðning enn ljósari frá báðum hliðum hafa flm. fengið
Helgu Hjörvar framkvæmdastjóra Bandalags ísl. leikfélaga sem forsvarsaðila áhuga-
fólks og Njörð P. Njarðvík lektor sem forsvarsaðila atvinnufólks til að leggja megin-
efnið til i þessa greinargerð. Njörður hefur sérstaklega kannað fjárhagshliðina séð
frá ýmsum sjónarhornum okkar gróskumiklu menningarstarfsemi.

Helga Hjörvar segir svo - aðeins það helsta tekið, en annað tíundað í framsögu:
Íslensk menning er hornsteinn íslensks þjóðfélags, það sem gerir okkur þessar

rúmlega 200 þúsund sálir að sérstakri þjóð, magnár okkur til öflugri átaka en værum
við íbúar sæmilega stórs bæjar í milljónaþjóðfélagi. Þess vegna hlýtur að verða
að búa vel að íslenskri menningu og það ekki síður nauðsynlegt en að gera áætlanir
um atvinnuuppbyggingu og virkjunarframkvæmdir, svo eitthvað sé nefnt. En á þessu
sviði hefur skort stefnumörkun, nema þá stefnumörkun sem felst í fjárveitingum
til hinna ýmsu þátta menningarlífsins, og er þá hætt við að ýmsir þrýstihópar ráði
í reynd meiru um stefnumótunina en æskilegt er.
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Þar sem ýmsir virðast álíta að með stefnumörkun sé átt við pólitíska einstefnu
eða einhverjar tilteknar stefnur í listum, er ástæða til að taka fram að hér er um
að ræða heildarstefnumörkun, þar sem hugsanlega sé áhersla lögð á einhver for-
gangsverkefni hverju sinni. Má í því sambandi minna á að nú á síðustu árum hefur
farið fram endurskoðun á menningarmála stefnu hinna ýmsu Norðurlanda, og einnig
má í því sambandi nefna alheimsráðstefnu UNESCO í Tokyo 1972: "Um alla ævina
að mennta sig", IULA (International Union of Local Authorities) ráðstefnu i Louisi-
ana 1973 um tómstundir og menningu: "The Age of Culture", og ráðstefnu mennta-
málaráðherra Evrópuráðsins í Osló 1976 um: "Hina nýju menníngarstefnu".

Hinar jákvæðu viðræður á þessum ráðstefnum hafa nú þegar sett spor sín í lög-
gjöf meðlimaríkjanna og menningarpólitík. Það má nefna hluti eins og það: Að
vinna gegn miðstýringu. Að frumkvæði komi frá fólkinu sjálfu á hverjum stað. Að
vinna gegn útþynningu á listum. Að tryggja rétt einstaklingsins eða minnihluta-
hópa til að tjá' sig. Að stefna í menningarmálum almennt skuli taka mið af menn-
Ingarsjónarmiðum. Að allir þurfi á sem fjölbreytilegastan hátt að taka þátt í menn-
ingarlífinu i gegnum ný félagsleg og menningarleg sjónarmið.

1 þessu sambandi þarf að huga að eðlilegri tengingu við erlenda menningar-
strauma og hnýta enn betur menningartengsl við Norðurlönd og önnur lönd. Ísland
hefur þá sérstöðu, að þar er enn lifandi þátttaka fólks, einkanlega úti á landi, i list-
rænu sköpunar starfi, og vekur leiklistarstarfsemi áhugaleikfélaganna þar athygli
vegna þeirrar grósku sem þar ríkir, en einnig má benda á starfsemi kóra og nú á
tímum einnig vaxandi starfsemi áhugamyndlistarmanna. Í mörgum löndum hefur
fyrst þurft að vekja upp þessa starfsemi, áður en hægt var að fara að skipuleggja
hana og veita til hennar fjármagni. Einnig verður ósjálfrátt hugsað til uppbyggingar
tónmennt unar í landinu og hvaða árangri sú stefna hefur skilað í aukinni tónlistar-
iðkun eða neyslu. Ekki má gleyma því, að með stefnumörkun á þessu sviði er líklegt
að þeir fjármunir, er til þessara verkefna er varið, muni nýtast mun betur en nú
er.

, Hér lýkur tilvitnun í rökstuðning Helgu Hjörvar, en aðeins á það lögð áhersla,
að lifandi þátttaka fólks í menningarviðleitni og menningarsköpun er ekki aðeins
ein besta leiðin til lifsfyllingar hvers einstaklings, heldur um leið ein öruggasta
leiðin til varðveislu íslenskrar menningarhefðar almennt

Njörður P. Njarðvík segir svo orðrétt um fjárframlögin til menningarmála og
einstaka þætti þar. Um prósentutölur má að sjálfsögðu deila og hafa flm. þar um
vissan fyrirvara.

"Að undanförnu hefur allmikið verið rætt um hversu lítill stuðningur íslenska
ríkisins við menningarstarfsemi væri í raun og veru. Af þeim sökum ber að fagna
ákvæðum í stjórnarsáttmálanum þar sem rætt er um að "efla menningarstarfsemi"
og að "auknar verði á kjörtímabilinu fjárveitingar til menningarmála". 1 fyrsta
fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar er hækkun þessara liða þó mjög óveruleg. Ef
borið er saman fjárlagafrumvarp Tómasar Árnasonar og núverandi ríkisstjórnar
kemur til dæmis í ljós að framlög til lista og listtúlkunar hækka að vísu um
279744000 kr., en miðað við heildarútgjöld ríkisins er hækkunin úr 0.46% í liðlega
0.52% eða aðeins um 0.06%. Við þetta bætist að oft er aukin fjárveiting í raun engin
hækkun, heldur gerir einungis að halda í horfinu. Þannig er t. d. um Launasjóð
rithöfunda sem hækkar í fjárlögum í ár í kr. 114473000 úr kr. 77 302 000 í fyrra.
Þetta sýnist vera allnokkur hækkun, en nemur í raun 290 mánaðarlaunum bæði
árin. Raunveruleg aukning er því engin. Svipuðu máli gegnir um allflesta liði fjár-
lagafrumvarpsins er heyra undir menningarmál. Þegar best lætur gera þeir ekki
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meira en rétt halda i við verðbólgu þróunina, en í flestum tilvikum sígur æ meir
á ógæfuhlið. Í þessum efnum dugir ekki að horfa aðeins á fjárlög liðins árs, heldur
verður einnig að hafa í huga að vinna þarf upp margra ára vanrækslu, þar sem
mjög hefur tíðkast að láta fjárstuðning við menningarmál standa óbreyttan að
krónutölu þrátt fyrir gífurlega verðbólgu. Sem dæmi af þessu tagi má nefna að
fjárstyrkur ríkisins til Listahátíðar hefur verið óbreyttur að krónutölu allt frá
árinu 1974, 3.3 millj. kr., en ætti samkvæmt núgildandi verðlagi að vera meira en
20 milljónir. í þessum málaflokki er ekki um svo háar fjárhæðir að ræða, að íslenska
ríkinu ætti að vera vorkunnarlaust að gera myndarlegt átak.

Þótt i fjárlögum sé nú gert ráð fyrir 1 746 milljónum til lista og listtúlkunar,
þá er vitað mál að í raun er styrkur ríkisins alls enginn. Það skýrist af því að
tekjur ríkisins vegna söluskatts af bókum íslenskra rithöfunda og þýðenda og tollar
og skattar af efnum og tækjum til listsköpunar námu í fyrra trúlega sömu fjárhæð
og stendur þannig ríkið í raun og veru í beinni fjárhagslegri skuld við listamenn.
Slíkt ástand getur ekki verið réttlætanlegt, og þess vegna ber brýna nauðsyn til að
endurskoða tollskrá og söluskattslög með það fyrir augum að auðvelda mönnum
listsköpun fjárhagslega og stuðla um leið að lægra verði á bókum og öðru því er til
listneyslu telst.

Í sambandi við menningarmál verður ekki hjá því komist að víkja sérstaklega
að fjárhagsstöðu Ríkisútvarpsins. Vegna þess að afnotagjöld hafa áhrif á vísitölu
hefur lengi verið staðið gegn því, að þau hækkuðu til jafns við almennt verðlag
i landinu, svo að afkomu Ríkisútvarpsins hefur farið síhrakandi. Auk þess hefur
verið komið í veg fyrir að Ríkisútvarpið nyti þeirra tolltekna af innfluttum sjón-
varpstækjum sem gert hefur verið ráð fyrir. Allt þetta hefur orðið til þess að koma
i veg fyrir að Ríkisútvarpið næði að þróast með eðlilegum hætti. Það hefur meira
að segja verið hindrað að hafist væri handa um byggingu nýs útvarpshúss, þótt
samþykktir lægju fyrir. Þetta er þeim mun alvarlegra sem Ríkisútvarpið er eini
fjölmiðill landsins sem nær til landsmanna allra, alla daga vikunnar árið um kring.
Það er mesti fréttamiðill Íslendinga, stærsti hljómleikasalur, mikilvirkasta leikhúsið,
og þannig mætti lengja telja. því verður nú að gera þá kröfu að fjársvelti sé létt
af Ríkisútvarpinu og því leyft að njóta sín og sýna hvað raunverulega í þvi býr sem
menningartæki fyrir landsmenn alla og þá ekki síst fyrir landsbyggðarfólk.

Svo minnst sé á landsbyggðina, þá sker það í augu í fjárlagafrumvarpinu að af
þeim 1 746 milljónum, sem ætlaðar eru til lista og listtúlkunar. fara nær 1100
milljónir til tveggja stofnana í Reykjavík, Þjóðleikhússins og Sinfóníuhljómsveitar
Íslands. Þetta er ekki nefnt af því að þessar stofnanir séu ofhaldnar eða gegni ekki
vel sinu hlutverki. A þvi er enginn efi. En það sýnir hversu aðrir liðir verða litlir.

Ef við viljum að byggð haldist um allt landið, þá er aðstaða til menningarlífs að
sjálfsögðu snar þáttur, engu síður en það er ein af forsendum fyrir tilvist þjóðar-
innar i heild. Hins vegar er nauðsynlegt að fylgja eftir því átaki sem gert hefur verið
i félagsheimilamálum. Það þarf að efla starfsemi þessara húsa enn betur en gert
hefur verið. í þvi sambandi er rétt að minna á að samtök listamanna hafa um skeið
barist fyrir að sett yrði á stofn einhvers konar listdreifingarmiðstöð sem hefði það
hlutverk að gefa fólki um land allt kost á því að njóta listar og annarrar menn-
ingarstarfsemi í heimabyggð sinni í mun ríkara mæli en nú er gerlegt. Jafnframt
mundi slík starfsemi veita listamönnum aukna atvinnu og um leið gera þeim kleift
að koma list sinni á framfæri víðar og á fjölbreyttari hátt en áður hefur tiðkast.

Það er i stuttu máli skoðun mín að gerbreyta þurfi afstöðu ríkisvaldsins til
menningarstarfsemi. Íslensk menning er eitt lífakkeri þessarar þjóðar sem brýnt er
að efla stórlega frá því sem nú er gert. Menningarverðmæti verða ekki alltaf vegin
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og metin á fjárhagsgrundvelli. En þau eru jafnan talinn mælikvarði um andlega
reisn hverrar þjóðar. Við íslendingar höfum löngum miklast af því að vera menn-
ingarþjóð, og það viljum við vera. Íslensk menning má ekki verða minningin ein.
Hún þarf að vera síung, og til þess að svo megi verða þarf að hlúa vel að henni.
í raun og veru höfum við ekki efni á öðru sem þjóð en snúa við blaðinu og hefja
íslenska menningu til vegs með myndarlegum stuðningi í stað þess að gera hana
að hornreku í fjárlögum okkar eins og nú hefur verið of lengi."

Við þessi lokaorð Njarðar er í raun engu að bæta, enda verða málinu í heild
gerð uánari skil í framsögu og þar m. a. getið þess helsta sem frændþjóðir okkar
á Norðurlöndum hafa gert í þessum efnum.
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