SVERIGES POLITIKER
BORDE HAMNA
PÅ MUSEUM.

LITE OFTARE.

VÅRT
KULTURARV
STÅR
PÅ SPEL
På Sveriges länsmuseer finns de unika berättelserna om
var vi kommer ifrån och hur vi blev de vi är. Bilderna,
rösterna, föremålen som ger oss perspektiv på vår egen
tid. Och de öppna mötesplatserna som ger människor
över hela landet möjlighet till berikande kulturupplevelser.
Med andra ord, ett innehåll som inte finns någon annanstans, ovärderligt för politiker och andra som vill förstå
vår samtid och vara med och forma morgondagens
verklighet. Men ska museerna klara sitt långsiktiga
förtroendeuppdrag behövs ökade resurser. Vårt gemensamma kulturarv står på spel.

VI EFTERLYSER:
En förstärkning av
kultursamverkansmodellen

!

Våra museer ska främja och bedriva museiverksamhet och kulturmiljöarbete i hela landet. Men verksamheten är i dag hårt ansträngd.
För att säkra grundfinansieringen måste kultursamverkansmodellen
förstärkas och både stat och region måste ta sitt ansvar.

En riktad satsning på förvaltning och
digitalisering av vårt gemensamma
kulturarv
En riktad satsning på förvaltning och digitalisering av länsmuseernas
samlingar gör det möjligt att skydda och bevara vårt gemensamma
kulturarv på ett effektivt sätt och samtidigt göra det tillgängligt för fler.
Dessutom skapas nya möjligheter för kunskapsuppbyggnad, forskning,
lärande och underhållning liksom fler arbetstillfällen.

Säkerställandet av en regional
museistruktur i hela landet
Sveriges unika nätverk av regionala museer bidrar till att uppfylla de
nationella kulturpolitiska målen och att göra vårt kulturarv tillgängligt
för människor över hela landet. Samverkan med andra sektorer gör
också museerna betydelsefulla för samhällsutvecklingen i stort. Därför
är det viktigt att den regionala museistrukturen bevaras och förstärks
för framtiden.
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Tillsammans är vi
Sveriges största museum
Länsmuseerna är ett rikstäckande nätverk av 24 museer som verkar för
att alla i Sverige ska få tillgång till kulturupplevlser och vårt gemensamma
kulturarv. Våra museer är viktiga nav för både besöksnäringen och det
fria kulturlivet, vilket skapar förutsättningar för regional utveckling och
sysselsättning. Vår verksamhet har ett långsiktigt och hållbart perspektiv.
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