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Javno protestno pismo
»Je vlada prisiljena kulturo zapostavljati?«
Od vsakokratnih ministrov, tudi tistih za kulturo, si obetamo mnogo.
Obetamo si skrb za prebivalce in državljane, tudi tiste, ki delajo in ustvarjajo na področju
kulture ter garajo za ljubi kruhek (za zaposlene v javnih kulturnih zavodih, za samozaposlene, za
prekarce in druge ustvarjalce, tudi najmanjše in v očeh nekaterih nepomembne).
V Glosi, Sindikatu kulture in narave Slovenije, si obetamo povečane investicije v to ranljivo
področje, da bomo mogli vsi skupaj, tudi finančniki in drugi računovodje, na daljši rok obstati.
Nikakor pa ne moremo sprejeti rezov v sredstva za kulturo. Ti poskusi nas vselej zelo skelíjo,
ker se ustvarjalcem posmehujejo v brk, jih diskriminirajo in ponižujejo. Namesto da bi vzpostavljali
kakovostnejše in učinkovitejše okolje za vrhunskost in uveljavljanje kulture v domovini in
mednarodnem prostoru, jih finančno ocejamo in stiskamo v primežu birokracije. Namesto socialne
varnosti, ki ponuja možnost (samo)raziskovanja in piljenja umetniškega izraza, jih porivamo v
suženjska razmerja in človeka nevredne pogoje ustvarjanja.
V Glosi nismo ne prvi ne zadnji, ki opozarjamo: država je dolžna investirati v kulturo. Ker sta
kultura in umetnost podporna kamna človekovega življenja. Ker si ne zaslužita pljunka v obraz. In ker
bo država po tej poti povzročila nepopravljivo škodo. Finančniki in drugi računovodje bi se morali
razgledati, kam trošenje za topove namesto vlaganja v kulturo pelje.
Draga Vlada, ponavljamo: kultura ima tudi državotvoren pomen, ne dovolite si kršiti evropske
deklaracije o kulturni raznolikosti! Pomagajte, naj kultura spet zadiha! V največji meri financirajte
izobraževanje o kulturi na vseh stopnjah, od vrtca naprej. Uvedite davčne olajšave za vlagatelje v
kulturo, umetniško ustvarjanje in ohranjanje dediščine. Enakopravno obravnavajte kulturne
dejavnosti z drugimi področji, samostojnim ustvarjalcem in vsem, ki so na poljih kulturne produkcije
prisiljeni v prekarnost, olajšajte pogoje za ustvarjanje. Udarite po ponižujočih honorarjih in na druge
načine odpravljajte diskriminacijo. Spodbujajte in podpirajte domače ustvarjalce in uživalce kulture in
umetnosti. Okrepite promocijo kulture domá in na tujem. Rešujte težave, namesto da jih povzročate.
Raje dobro investirajte v kulturo in umetnost, ker se nam bo to dobro stokrat povrnilo.
Je vlada prisiljena kulturo zapostavljati? Ne, ni. To počne samoiniciativno, ker preveč sledí
ozkogledim in trdosrčnim finančnikom in drugim računovodjem. In ker je nezrela. To pa je za nas v
Glosi nesprejemljivo in zavržno.
V Ljubljani, 16. septembra 2015.

Predsednik
Mitja Šuštar

