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Af Loa og Katinka, 3.a 
 
Kulturen er alt det vi er fælles om. En grundpille i demokratiet, der skaber et stærkt samfund for 
frie mennesker. Det er sådan vores nye kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, definerer kulturen. 
Og vi er enige! 
 

Vi mener at kulturen i Danmark bør prioriteres i højere grad. Det burde faktisk være en ret. Vi har 
allerede ret til religion. Ret til at forsamles. Vi har endda ret til at påtage os arbejde. Men vi har 
ikke retten til kultur sikret. Kultur er historie. Kultur skabes nu. Af os alle sammen. Derfor skal vi 
alle sikres adgang til den. Vi kan måske endda genfinde nationalfølelsen, så den ikke kun er tydelig 
om sommeren til EM.  
 

Det er et krav for at blive dansk statsborger, at man ved hvem Bertel Thorvaldsen og Jørn Utzon 
er. Og at man ved hvor stor andelen af fagforeningsmedlemmer er. (Altså klassisk dansk kultur). 
Når viden om vores kultur er et krav at for at kunne kalde sig dansk statsborger, bliver vi også nødt 
til at gøre den tilgængeligt for alle at kunne tilgå.  
 

Der skal være bredere tilgængelighed til bøger. Til historie. Til museer. Til fritid. Til sammenligning 
har franske studerende og arbejdsløse gratis adgang til museer OG hele onsdag eftermiddag har 
franske skolebørn fri til gratis sportsaktiviteter, musik og teater.  
 

Derudover har de i Frankrig en nedsat momssats på bøger på 5,5%, hvor vi i Danmark har den 
højeste momssats i EU på 25%, det er altså næsten 5 gange så meget.  
 

Og samtidig med at den danske regering mener, at viden om vores kultur er essentiel for at man 
må kalde sig selv dansker, bliver den del af den danske befolkning, som har adgang til kulturen 
mere og mere snæver. For en familie på fire koster det 2500 kr. at komme i Det Kongelige og se 
“Nøddeknækkeren”, så dem der ikke lige har råd til det må nøjes med barbies version på DVD.  
 

Og vi ved at de rigeste danskere sidder på en voksende del af de samlede indtægter lige nu. Kultur 
skal ikke være forbeholdt den økonomiske elite. Dem der har råd og overskud. Vi bliver nødt til at 
gøre kultur alment tilgængelig. Kun sådan kan vi få et mere lige Danmark.  
Retten til kultur vil mindske uligheden og en universel adgang til den kulturelle arv vil bryde den 
sociale arv.  
 

Vi vil få veloplyste borgere, reel integration og et bedre og mere lige Danmark.  
 

Vi ved ikke med jer, men vi synes det lyder ret godt. Og det kræver ikke så meget.  
 

Det kræver bare handling. 
 

 


