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Utanríkismálanefnd Alþingis.

Fögnum því að orðið “menning” skuli rata inn í frumvarp til laga um íslandsstofu.

Eins og margoft hefur verið bent á þá hefur lítill áhugi verið á því að skrá upplýsingar og tölur 
um áhrif menningarstarfsemi á hagtolur samfélagsins. Þeir sem starfa í menningargeiranum 
vita best að erfitt hefur verið að fá viðurkenningu á því að menning teljist til atvinnulífs 
þóðarinnar. Oftast er eingöngu rýnt í bókhald þeirra sem fjárfesta í ákveðnum verkefnum og 
skili flárfesting sér ekki strax aftur inn í bókhald sama fjárfestis þykir verkefhið ekki þess 
virði að styðja við það. Þannig hafa menningarverkefhi of oft verið talin til einhvers sem 
gott er að fjárfesta í til að halda uppi ákveðinni ímynd og orðspori. Það hefur ekki verið horft 
til menningarverkefna sem lausna sem gætu lagt mikið til efnahags- og viðskiptalífsins. Þessu 
þarf að breyta og því full ástæða til þess að íslandsstofa vinni í þeim anda þegar kemur að 
kynningu íslenskrar menningar erlendis og að til þess verði ráðið hæfasta fólkið hveiju sinni. 
Það er nauðsynlegt að hafa slíkt í huga þegar talað er um að móta “samstarf á sviði 
útflutningsþjónustu og um samræmingu ímyndar- og kynningarmála”.

Nauðsynlegt er því að i frumvarpinu verði tekið til þess að stofha sérstaka verkefnastjóm sem 
vandlega undirbýr kynningu á íslenskri menningu í sem víðustum skilningi, en gerð er tillaga 
í 3.gr. laganna um slíkan vinnuhóp fyrir kynningarmál ferðaþjónustuxmar. Sterkasta vopn 
okkar í því að bregðast við neiðkvæðri umfjöllun sem snertir íslenska hagsmuni og samræma 
aðgerðir er varða ímyndarmál er einmitt það að benda á þann kraft og það afl sem býr í 
skapandi atvinnugreinum á íslandi. Hér er um að ræða atvinnugreinar sem hafa alltof lengi 
verið látnar sitja á hakanum þegar kemur að menntunarmálum, fjármögnun 
menningarverkefha og rannsóknum innan fræðasviðs listanna. Það er afar brýnt að í nýjum 
lögum um íslandsstofu sé fullt tillit tekið til þessara þátta, ekki síst þegar talað er mn að laða 
til landsins erlent flármagn. Skapandi atvinnuvegir eru að langstærstum hluta sjálfbærir og 
falla vel að endurskoðaðri nýrri ímynd íslands um hreint land.

í ljósi alls ofanritaðs er brýnt ,og reyndar bráðnauðsynlegt, að í stjóm nýrrar íslandsstofu sitji 
fulltrui sem hefur góða og yfirgripsmikla þekkingu á skapandi greinum.
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