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Kot kandidatka za poslanko v DZ RS na listi Socialnih Demokratov, se nujnosti krepitve in razvoja 

kulture na regionalnem, kakor tudi na nacionalnem nivoju dobro zavedam. 

Kultura mora biti uspešneje vključena tudi v nacionalne razvojne strategije in bolj prisotna v javnih 

politikah. Zmanjšanje finančnih sredstev je v zadnjem obdobju dodatno povzročilo manjše možnosti 

zaposlovanja v kulturi in zmanjšan obseg ambicioznih kulturnih projektov. Zaradi tega so se možnosti 

dela zaprle celi generaciji mladih ustvarjalcev; ob dejstvu, da so se možnosti dela še bolj skrčile v 

nevladnem sektorju, gre za problem umetniške diskontinuitete, ki ji bo treba v naslednjih letih 

posvetiti največ pozornosti. 

Kot kandidatka se bom tako borila za: 

1. Pripravo dolgoročnega načrta sofinanciranj programov in kulturne infrastrukture (priprava in 

sprejem Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi), med drugimi tudi 

Slovenskega filmskega centra. 

2. Izboljšanje položaja javnih zavodov in drugih javnih ustanov na področju kulture. 

3. Vsem ustvarjalcem v kulturi, še posebej samozaposlenim, omogočiti dostop do javne materialne in 

institucionalne kulturne infrastrukture pod ugodnimi in varnimi pogoji, saj v številnih primerih 

predstavlja varnostni problem, tudi v primeru UGM. 

V svetu je kultura ponekod izvor nove ali dodane vrednosti v gospodarskem smislu. To bomo Socialni 

demokrati podpirali. Gre za prispevek k oblikovanju produktov, za udeležbo umetniških ustvarjalcev v 

industrijskih procesih, za prispevek kulture k turizmu, za povečanje tržnih zmožnostih določenih 

kulturnih panog neposredno (knjiga, likovno področje, del glasbene scene itd.) in upoštevanje kulturne 

kreativnosti pri dviganju inovativnosti na vseh področjih. 

Žalosti me, da je osrednji prostor v letošnji kampanji ponovno zavzelo gospodarstvo in gospodarska 

rast, ob tem pa se kultura ne le zanemarja in poriva na obrobje političnega diskurza, temveč se smatra 

za škodljivo in nepotrebno. Zaradi takih pogledov sem se odločila, da za osrednjo temo svoje volilne 

kampanje izberem kulturo. Protestiram poskusom segregacije umetnikov in njihovega dela. Menim, da 

je kultura gradnik našega vsakdana in branik humanistične civilizacije. Socialni demokrati se tega 

zavedamo. Moj zapis je le del mojega pogleda in ukrepov, za katere se bom kot poslanka Socialnih 

demokratov borila. Vabim vse volivke in volivce ter zainteresirano javnost, da ostale cilje in rešitve 

Socialnih demokratov na področju kulture prebere v našem programu Samozavestna Slovenija. 

Čas je za kulturo! 
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