Intervju i ETC med Roland Utbult
KD:s kulturpolitiske talesperson om samarbetet med SD
”Stora möjligheter att vi ska kunna komma framåt”
Synen på folkbildning skiljer sig åt – men inte så mycket att det förhindrar ett samarbete.
Roland Utbult, kulturpolitisk talesperson för Kristdemokraterna, ser inga problem med att
göra upp med SD om kulturpolitiken.
Den första gemensamma budgeten är lagd. Och i den har kulturpolitiken fått träda tillbaka.
Skillnaderna mot regeringens budget är små. Annat var det förra året, när SD la en egen
skuggbudget och ville se kraftigt minskade anslag till såväl folkbildningen som scenkonst,
musik och teater. Kanske är de uteblivna omfördelningarna ett sätt att visa samarbetsvilja.
Oavsett, även om SD skulle kräva mer av sin egen kulturpolitik när det väl gäller, ser Roland
Utbult inga större hinder för samarbete. - Vi vill bilda regering med Moderaterna, och är
beredda att stödja oss på SD och L, och det klart att det finns nyansskillnader inom olika
områden inom kulturpolitiken. Det kan bli en del hinder som behöver undanröjas men jag
ser stora möjligheter att vi ändå ska kunna komma framåt här. ”Demokratisk fråga” Vad
gäller synen på public service har den andra tänkbara regeringspartnern – Moderaterna har
till och med gått längre än Sverigedemokraterna. De vill att Utbildningsradion avvecklas som
särskilt bolag och att deras uppdrag överförs till SVT och SR, och i sin mediepolitiska
utredning som presenterades i somras förslås att det ska tillsättas en utredning för att
undersöka möjligheten att införa sanktioner. Något sådant föreslår dock inte KD. – Det har
inget stöd i mitt parti. Systemet med Granskningsnämnden fungerar bra. Däremot tycker vi
att vi behöver ha en diskussion om public service inför nästa sändningstillstånd 2026 till
2033, säger Roland Utbult. Hur ser du på att dra ner på stödet till folkbildning och
studieförbund? – Vi satsar lika mycket som regeringen på studieförbunden, ännu mer på
civilsamhället. Det är väldigt viktigt att studieförbunden får sin beskärda del, jag ser det som
en demokratisk fråga. /KARIN ANNEBÄCK ETC

