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Kulturen är och måste vara en obunden kraft i samhället, en förändrande kraft som bidrar
till människornas medvetande om sig själva och samhället och som aldrig får underkastas
ideologier. Kulturen är en avgörande del av demokratin.
Historia, och därmed kulturarvet, är en viktig och väsentlig del av kulturpolitiken. De ger
förståelse för vilka vi är och i vilket sammanhang vi hör hemma. Nynäshamn med omnejd
har en rik kulturtradition som vi ska vara stolta över. Området har varit bebott länge och är
ett av Sveriges fornlämningstätaste områden.
Kulturskolan är ett samordnande centrum för mycket av kulturut-övningen i kommunen och
ska genom sitt samarbete med kommunens skolor och föreningsliv medverka till att
kulturlivet blomstrar.
Alla elever från och med förskolan ska ges tillfälle att utöva någon eller några konstarter och
dessutom erbjudas professionella föreställningar av teater och dans varje termin.
Några av Sveriges främsta författare, som Moa och Harry Martinson, har bott och verkat här.
En utmaning är att ta tillvara på detta arv och göra det tillgängligt, inte bara för
nynäshamnsbor utan för hela Stockholm och övriga Sverige.
Litteraturhuset i det gamla elverket på Estö, som planeras som en fast utställning med
utgångspunkt från de författare som bott och verkat i Nynäshamnsområdet, har alla
möjligheter att bli en kulturell institution i Nynäshamn och etablera sig som en mötesplats
för litteratur- och kulturaktiviteter.
Biografen ”Vågen” har utvecklats mycket bra de senaste åren och den ska ges möjlighet att
fortsätta att erbjuda en bred och attraktiv repertoar.
Biblioteken är en viktig källa till fri information och har behållit och utvecklat sin roll i
kulturlivet. Detta ska bevaras och utvecklas vidare. Ökad kunskap och förståelse för andra
kulturer är nödvändig för att motverka konflikter, främlingsfientlighet och rasism och
bibliotekens roll i detta arbete kan inte överskattas.
Kommunen ska formulera en lokal biblioteksplan som innefattar lässtimulerande åtgärder
och tillgång till digitala medier

Vänsterpartiet arbetar bl.a. för att:
• Kulturen ska ingå som en självklar del av samhällsplaneringen i
Nynäshamns kommun
• Nynäshamns kommun redovisar en årlig barnkulturplan som
kontinuerligt följs upp
• Litteraturhus Nynäshamn ska invigas så snart som möjligt och
etablera sig som en kulturell mötesplats i regionen
• Mer resurser avsätts till offentlig utsmyckning i Nynäshamn
• Genusperspektiv ska tillämpas i all kulturverksamhet
• Nynäshamnsområdets historia och kulturarv ska göras tillgänglig
på ett bättre sätt för både kommunens invånare och andra

Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt
och socialt. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag
gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får
allt mindre att leva på. Ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans
och rasism växer sig starkare.
Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning samhället ska
utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida sig, och demokratin
urholkas.
Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt.
Det är hög tid att förändra detta. Vi tror på människors vilja att vara med och forma
det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar.
Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och bygga vårt framtidsprojekt på insikten
att det är vi, alla medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och
hur det ska förändras.
Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta oss:
Vänsterpartiet Nynäshamn
Skolgatan 1
149 20 Nynäshamn

nynashamn@vansterpartiet.se
℡

08-520 68175, 08-520 17242 (telefonsvarare)

Hemsida

http://nynashamn.vansterpartiet.se/

Youtube

http://www.youtube.com/user/VNynesVal2010
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Hej! Jag vill …
Vård efter behov

Gå med i Vänsterpartiet
Få mer info om Vänsterpartiet
Gå med i Ung Vänster
Få mer info om Ung Vänster
Få mer info om Vänsterns studentförbund (VSF)
I ett välfärdssamhälle ges vård efter
Namn………………………………….................
Adress……………………………………………

Svarspost

Postnr………… Ort……………………………...

110 221 700

Telefon……………………………………………

110 08 Stockholm

E-post……………………………………………..behov. De sjukaste och sköraste

