16.

Kultur och Idrott

Framstegspartiet önskar ett levande kulturliv baserat på personligt engagemang och
frivillighet, fritt från politisk inverkan. Kulturpolitiken skall ändock bygga på principerna om
yttrandefrihet och tolerans. Framstegspartier ser helst att all kultur sker genom minsta möjliga
inverkan från det offentliga, detta skall även inbegripa finansiering av offentlig karaktär.
Om det offentliga skulle använda pengar till kulturuttag, är det viktigt att dessa ekonomiska
medel då kommer det stora flertalet till gagn. Pengar som avsätts till kultur skall i första hand
prioriteras till barn och ungdomsverksamhet.
Kultur är ett vitt begrepp och är ingen liten uppgift att definiera, men enligt Framstegspartiet
kännetecknar det samhället i stort, samt nationen och folket. Den Svenska kulturen är ett
resultat av de val och värderingar som vi samlat på oss genom tiderna, och som återspeglar
våra kristna, andliga och materiella värderingar. Därför anser vi inom Framstegspartiet att det
är av högsta dignitet, att bevara och värna det Svenska kulturarvet.
Vi anser att det är en förutsättning för kultursektorn, att det satsas på samarbeten mellan den
ideella sektorn och de professionella aktörerna. Detta samarbete kan sprida ringar på vattnet
som kan gynna både kulturen och samhället i övrigt.
Idrottsorganisationer skall till största del bedrivas med medel från medlemskap och intäkter
från evenemang. Om en föreningar skall uppbära organisationsstöd skall det ske på ett
likvärdigt sätt oavsett idrott och rang inom de olika systemen.
Framstegspartiet vill att alla ideella föreningar skall vara momsbefriade.
Ett lands media och press kan inte anses som oavhängig om den är avhängig av statligt stöd.
Då vissa media och i synnerhet tabloidpressen blir mer och mer avhängig av statligt stöd,
ligger även lojalitetsbanden på koalitionskurs med åsiktsfriheten. Framstegspartiet ser en
överhängande fara att den kritiska hållningen gentemot det rådande statsstyret naggas
betydligt i kanten, vilket enligt oss är hämmande av så viktiga yttrandefriheten.
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Det statliga presstödet skapar olika konkurrensfördelar mellan de olika medierna, då endast en
specifik utvald grupp av medierapportering kan tilldelas presstöd. Framstegspartiet anser att
det är fel att tidningar kan konkurrera med ett annars självfinansierande medieföretag. Vi
önskar att det skall råda fri konkurens helt utan statliga bidrag.
Framstegspartiet anser att det skapas långsiktiga och förutsägbara villkor för de aktörer som
önskar söka konception att bedriva TV eller radiosändningar.
Vi förespråkar även att behoven för dygns kontinuerliga sändningar skall ges alla och det
skall även innefatta lokalradiosändningar.
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