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Långsiktig plan för det kulturpolitiska samtalet
Folk och Kultur är glada att meddela att det kulturpolitiska arbetet med landets
regioner får en ny skjuts framåt i och med ett tvåårigt projektstöd från
Postkodstiftelsen. Tack vare stödet från Postkodstiftelsen kan arbetet stabiliseras och
säkras för att fortsätta att utvecklas. Detta innebär att det kulturpolitiska samtalet får
en mer stabil arena, i en tid då kulturen kantas av nedskärningar.
Folk och Kultur håller som bäst på att kavla upp ärmarna för upplaga två av sitt
kulturpolitiska konvent. Beskedet att ett projektstöd för två år framåt beviljats från
Postkodstiftelsen innebär att detta arbete kan intensifieras och att Folk och Kultur kommer
kunna stärkas och ha resurser till att arbeta fram en långsiktig hållbarhet.
Folk och Kultur har växt fort och mycket och att arrangera ett konvent av den storlek och
dignitet som Folk och Kultur är kräver en stabil och en väl genomtänkt organisation. Tack
vare stödet från Postkodstiftelsen får vi möjlighet att blicka framåt och gemensamt skapa en
stark och hållbar organisation. Dessutom kommer vi kunna undersöka möjligheterna kring
en långsiktig finansiering av Folk och Kultur. - Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur
Postkodstiftelsen, som går in och stöttar ideella organisation som arbetar för en positiv
samhällsutveckling säger så här om projektstödet till Folk och Kultur:
“Samtal om kulturens roll för demokratin och samhällsutvecklingen är oerhört viktiga att föra,
särskilt när satsningar på konst och kultur inte prioriteras. I Sverige har det saknats en
nationell oberoende plattform, där olika kulturella områden och andra samhällssektorer kan
mötas i gemensamt erfarenhetsutbyte kring det fria kulturlivet och dess betydelse i relation
till andra samhällsområden och demokratin. Vi är därför stolta över att stötta Kulturlyftet att
skapa en mer långsiktigt hållbar struktur som säkerställer att Folk och Kultur kan bli den
permanenta tvärsektoriella plattform som kultursverige behöver” säger Marie Dahllöf,
generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen

Om Postkodstiftelsen:
Postkodstiftelsen stöttar projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker
långsiktiga lösningar på globala utmaningar. Svenska Postkodlotteriets övertygelse är att
världen blir bättre med starka ideella organisationer. Postkodstiftelsens målsättning är att
verka i linje med den visionen och söker projekt som utmanar, inspirerar och förändrar.
Om Folk och Kultur:
Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och
bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en
arena för diskussioner och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett
tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig
och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån. Folk och Kultur äger rum 6-9
februari 2019 i Munktellstaden i Eskilstuna.
Läs mer här:
www.folkochkultur.se
www.postkodstiftelsen.se
Vid frågor, tveka inte att kontakta kommunikations- och pressansvarig:
Maja Hjort, 0737687311 eller via maja.hjort@folkochkultur.se

