Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

2016-03-10

Den ideella föreningen
Livstycket

Remissyttrande av Ny museipolitik

Dnr: Ku2015/02515/KL.

Yttrande
2016-03-10

Sammanfattning
Museiutredningen har fokus på övergripande frågor som organisation och styrning. Det
behövs en översyn i takt med att samhället förändras. Även när det gäller verksamhetens
innehåll ställs museerna inför nya utmaningar.
För närvarande söker sig stora grupper flyktingar till vårt land och frågan om hur dessa ska
tas emot och integreras i vårt samhälle har högsta aktualitet och prioritet. Med den snabbt
ökande invandringen har vi importerat en utbildningsklyfta som det är angeläget att snarast
söka överbrygga. Detta kräver nya arbetssätt och många olika aktörer. En av dessa bör vara
museerna.
De som kommer till Sverige från ett avlägset land och en annan kultur vill snabbt lära känna
det svenska samhället. På museerna får de en bild av hur vårt land utvecklats från fattigdom
till välstånd. De får konkret information som de lätt tar emot även om de ännu inte behärskar
det svenska språket. De blir på ett naturligt sätt bekanta med våra samhällsinstitutioner och
vårt kulturliv. Det kan krävas särskilda arbetsinsatser på museerna för att finna den rätta
formen att presentera vårt samhälle och nå ut till en publik också på avlägset belägna
boenden. De bidragsmöjligheter som utredningen föreslår för verksamhetsutveckling skulle i
detta sammanhang komma väl till pass.
Museerna har kommit att spela en viktig roll i Livstyckets verksamhet. På museer runt om i
landet har vi haft möjligheter att visa upp våra textila mönster och i samband därmed kunnat
presentera vår pedagogik och våra läromedel och diskutera integrationsarbetets villkor.
Livstyckets deltagare har, tillsammans med museernas kunniga personal, fått intryck av
samlingarna vilket har gett avtryck och som har fått ett uttryck i Livstyckets utställningar på
museerna. Museerna har en viktig roll som mötesplats i lokalsamhället. Det är viktigt att de
garanteras resurser för att bedriva en utåtriktad verksamhet.
Livstycket har inte några direkta synpunkter på förslagen om en ny myndighet för museer
och utställningar och en museilag. Om dessa förslag är en åtgärd för att bidra till
utvecklingen av det demokratiska samhället och ge museerna en fri ställning till politiska
beslut kan åtgärderna vara positiva. Positivt är också förslaget att ge de statliga museerna
möjlighet att använda avgiftsintäkter från butiker och utställningar i den övriga
verksamheten.
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Yttrandet har behandlats av Birgitta Notlöf, fil. kand, Gunnar Svensson, f.d ordförande
Livstycket, statssekreterare och rektor för sfi samt Mait Molander, fil. kand, som sekreterare.
Remissvaret har föredragets för föreningen Livstyckets styrelse som ställer sig bakom
yttrandet till departementet.

Birgitta Notlöf
Verksamhetschef
Livstycket

Livstycket är ett Kunskaps- och designcenter i Tensta, Stockholm. Kvinnor från hela världen deltar i
verksamheten. Konstnärlig verksamhet som att sy, brodera och trycka på textilier, kombineras med teoretisk
undervisning i svenska, matematik, samhällskunskap och data. Vissa som kommer till Livstycket är analfabeter,
andra är högutbildade i sitt hemland. Gemensamt för alla deltagare är att de ska lära känna ett nytt land, ett nytt
språk och en ny kultur.
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