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Policyramverk f6r det svenska utvecklingssamarbetet

Kulturradet har getts tillfalle aft yttra sig ayseende ovan rubricerade remiss.

Sammanfattning
Det nya policyramverket for det svenska utvecklingssamarbetet tar sin
utgangspunkt i den nya utvecklingsdagordningen som skapades 2015 i och med
antagandet av Agenda 2030, Addis Abeba Action Agenda och klimatavtalet i Paris,
liksom Sveriges politik for global utveckling (PGU).
Samverkan mellan olika politikomraden och aktorer pekas ut som en forutsattning
for aft genomforandet ska bli framgangsrilct. Kulturradet ser ocksa aft
policyramverket svarar val mot Unescos 2005-konvention, om skyddfor och
friimjande av en mangfald av kulturyttringar, som Sverige ratificerade 2007 och
alltsa har fOrbundit sig till aft implementera konventionen. Unesco som
organisation framhaller aft kultur och kultursamarbeten har baring pa samtliga
globala mal for hallbar utveckling.

Vidare fattade EU-kommissionen den 8 juni i ar beslut om en ny strategi for hur
EU ska anvanda sig av kultur i sina intemationella relationer. En strategi som i h8g
grad utgar fran saval de globala malen for hallbar utveckling och Unescos 2005-

konvention och stammer val overens med det nya policyramverket.

Kulturradet instamrner i remissens tydliga bedomning aft en rad olika
politikomraden, inldusive kulturpolitiken, spelar en roll for genomforandet av
utvecklingssamarbetet. Kulturaktorer och civilsamhallesaktorer pekas ut som
viktiga forandringsalctorer i repressiva lander samt viktiga aktorer i
fcirsoningsprocesser, nagot som Kulturradet instammer i. Kulturradet vill aven
framhalla kulturens och kulturalctoremas roll i andra delar av
utvecklingssamarbetet som lyfts fram i remissen.

Remissvaret utgar fran de kapitel som Kulturradet funnit relevanta aft yttra sig
kring, ovriga kapitel lamnas utan kommentarer.

Kap 2, Utvecklingsdagordningen i en fOranderlig varld
I kapitlet lyfts samverkan Over politikomraden och integrerade arbetssatt fram som
ett avgorande verktyg for genomforandet av den globala agendan och en
forutsattning for att na de gemensamma malen, nagot som Kulturradet ser positivt
pa aft det tydliggors sa tydligt och i ett initialt skede.
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I den del som lyfter aft utvecklingssamarbetet kan vara en viktig ftnansieringskalla
f6r omraden som ar viktiga for utveckling, men som är inte attraherar andra
utvecklingsresurser, vill Kulturradet sarskilt hanvisa till Artikel 14 i Unescos 2005-

konvention. Dar slas det fast att parterna till konventionen ska strava efter att stOdja
samarbete for en hallbar utveckling fcir aft framja framvaxten av en dynamisk
kultursektor, bland annat genom att lculturnaringarna forstarks och ges

fOrutsattningar att bygga upp en kapacitet fOr kulturell distribution och produktion.

Kulturens roll for samhallsutvecklingen och det internationella samarbetet lyfts
fram, likval som behovet av starka institutioner och strukturer fOr
samhallsbyggnad. Kulturradet vill understryka vikten av en fungerande
kulturpolitik fOr att sakerstalla bade ett fritt kulturliv och fungerande institutioner,
som bidrar till ett oppet, rattssakert och demokratiskt samhalle med yttrandefrihet
som en grundlaggande rattighet.

Kap 3, Perspektiv i det svenska utvecklingssamarbetet
Kulturradet staller sig bakom det breda fattigdomsbegrepp som lyfts fram i
remissen och vikten som ges av integrerade arbetssatt. Kulturradet vill lyfta fram
aft omsesidiga kultursamarbeten kan vara framgangsrika satt aft synliggora
ojamlikhet och ojamstalldhet samt ge rost At perspektiv som annars blir
osynliggjorda, vilket knyter an till remissens fciregaende kapitel dar det understryks
aft en fri kultur bidrar till demokratiska samhallen med yttrandefriheten som grund

Kap 4, Utvecklingssamarbetets tematiska utveckling
Kulturradet ser mycket positivt pa att konstnarliga uttryck synliggors som en del av
yttrandefrihetsbegreppet och att tillgang till information beslcrivs som
grundlaggande for ett rattssakert samhalle. Vidare lyfts det fram aft demokrati,
manskliga rattigheter och jamstalldhet kan framjas genom kulturalctorer och att
dessa framhalls som fOrandringsaktorer som bar ges starkta fOrutsattningar fcir att
framja en demokratisk kultur. Det ar ocksa positivt att det tydliggors att stod till
dessa aktorer pa sikt kan bidra till en normativ utveckling ayseende framjandet av
yttrandefrihet, demokratisering och manskliga rattigheter.

Ett starkt och pluralistiskt civilsamhalle med tillgang till ny teknik och information
tydliggors som en viktig komponent for aft na eft rattssakert och demokratiskt
samhalla och darfOr will Kulturradet framhalla att det fria kulturlivet i hog grad ar
en del av civilsamhallet i omraden med bristande demokrati och yttrandefrihet.
Alltsa star en repressiv lagstiftning mot motesfrihet, mojlighet att registrera sig, to
emot finansiering mot saval civilsamhallet som samhallets lculturalctorer.

Vikten av ett starkt civilsamhalle som en forutsattning fOr ett mangfaldigt kulturliv
lyfts sarskilt fram i Artikel 11 i Unescos 2005-konvention. Kulturradet vill
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uppmuntra till stodmojligheter fOr att gynna det civila samhallets och det fria
kulturlivets mojligheter att bidra till aft framja en mdngfald av kulturyttringar och
det fria ordet.

I det aysnitt som beskriver vikten av valfungerande, oberoende, effektiva,
rattssalcra och transparenta institutioner som mojliggor for deltagande och
ansvarsutkravande, ser Kulturrddet positivt pd att utvecklingssamarbetet for
kapacitetsutveclding ska omfatta hela samhallet. Kulturradet hanvisar dterigen till
Unescos 2005-konvention ddr Artikel 12 framhdller vikten av bilaterala och
omsesidiga samarbeten och partnerskap for att forstArka den offentliga sektorns
strategiska kapacitet och ett pluralistislct lculturliv. Har skulle ett st6d till
kapacitetsutveckling samt till ldrandemojligheter mellan lokala, regionala och
kommunala aktorer bidra positivt far att bygga upp infrastruktur for kulturella
institutioner och verksamheter. Det skulle exempelvis kunna mojliggora for utbyte
och ldrande mellan folkbibliotek och lokala parter fOr aft utveckla
biblioteksverksamheters mojligheter aft vara sdval en kulturarvs- och
kulturinstitution som en m6tesplats for hela samhdllets akt6rer.

Det aysnitt som redogor fcir fredliga och inkluderande samhallen lyfter fram
kulturens kapacitet som fOrsoningsalctor samt behovet av inkluderande processer
med civilsamhallet. Kulturradet instammer i bedomningen att kulturella aktiviteter
kan vara mojliggorare fOr denna typ av processer och viii ocksa paminna om
angeldgenheten att mojliggora fdr ett kontinuerligt intemationellt kultursamarbete,
byggt pd omsesidighet.

I skrivningen om internationell handel och hdllbara investeringar sa namns inte
kulturella och kreativa naringar och dArfOr vill Kulturrddet understryka vikten av
att en forstarIcning av kultumdringama ocksd synliggors inom ramen fOr ldngsiktiga
och hdllbara investeringar. Dessa investeringar frdmjar framvaxten av en dynamisk
kultursektor med en egen kulturproduktion och lokala och regionala marknader.

Kulturradet ser att vidare aft aysnittet knyter an till skrivningama angdende
migration och behovet av en cirkuldr sadan, for aft sakerstalla en brain gain och
inte tvartom brain drain i de omraden ddr migrationen ar markant. Hdr spelar dven
utvecklingen av digitalisering och upphovsrattsfrdgan en central roll, sd att
informations gors tillganglig utan aft tumma pa upphovspersoners rat till
ersattning. Kulturradet vardesatter initiativ som starker kulturskapares rattigheter
och mojligheter aft verka professionellt, oaysett nationell tillhorighet. Sdsom
tidigare gar det att hanvisa till Artikel 14 i Unescos 2005-konvention.
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Kap 5, Humanitart bistind
Kulturradet uppskattar remissens skrivelse om att humanitara aktorer och
forandringsaktorer bar samverka i sa hog grad som mojligt, men vill framhalla
behovet av fungerande strukturer for samverkan for att uppna fcirbattrade synergier.
Bada gruppernas sarart och specifika kompetens bar vamas for att uppna ett
framgangsrilct resultat. Ett sarslcilt stod for dessa aktorer skulle sakerstalla att den
specifika kompetensen kommer till sin raft och att deltagande och medverkan vid
relevanta motesplatser och sammanhang kommer till stand.

Civilsamhallets narhet till lokalbefolkningen lyfts fram som en mojlig nyckelroll i
det humanitara bistandet. Har vill Kultunidet paminna om aft det fria kulturlivet ar
en del av civilsamhallet pa manga platser med svaga institutioner och en
franvarande kulturpolitik och kan darfor behova synliggaras som en alctor aven
inom detta omrade.

Kap 6, Centrala principer och utgfingspunkter i svenskt utvecklingssamarbete
Det ar positivt aft sma och strategiska insatser lyfts fram som betydelsefulla nar det
galler stor .inom demokrati och manskliga rattigheter. Har ser Kulturradet som
tidigare noterats, att ett stod till kulturalctorer kan mojliggora medverkan och
deltagande i olika sammanhang, for att i fOrlangningen bidra till en normativ
utveckling.

I aysnittet som beskriver behovet av samverkan mellan olika aktorer beskrivs

civilsamhallets mojligheter att agera med legitimitet i relation till sarsIdlda grupper
och genom detta vara en positiv fora.ndringsaktor for demokratiska processer. Har
vill Kulturradet understryka kulturaktorernas och kulturella aktiviters mojligheter
till detsamma. Samtidigt ar det relevant att framhalla behovet av stodmoj ligheter
till aft bygga langsiktiga partnerskap fOr aft bygga strukturer och kapacitet pa lang
sikt.

Sammanfattiingsvis vill Kulturradet understryka sin positiva hallning till det nya
policyramverket fOr det svenska utvecklingssamarbetet.

Yttrandet har beslutats av generaldirektor Staffan Forssell efter fdredragning
av samordnaren Elfin Norquist. I arendets beredning har aven handlaggaren Elfin
Rosenstrom, enhetscheferna Veronica Lamppa Lonnbro och Lotta Brilliot
Biomstad samt verksamhetsstrategen Signe Westin deltagit.
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