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Til 
overborgmester Simon Faber, 
kulturmanager Torge Korff, 
fraktionsformændene til alle partier i byrådet 
kulturudvalgsmedlemmerne 
 
Flensborgs kulturinstitutioner er sammen med kulturpolitik, interesseorganisationer og borgere 
inviteret til at deltage i en workshop omkring kulturudvikling i Flensborg den 24. juni 2011. 
 
Naturligvis har vi som kulturskabende en særlig interesse i at finde fremtidsorienterede løsninger 
for kulturpolitik i Flensborg og være med til at skabe rammebetingelser, der fremmer et levende 
kulturlandskab og åbner op for nye veje. Især deltagelsen i Sønderborgs kandidatur om at blive 
Europæisk Kulturhovedstad 2017 kræver konkrete perspektiver for Flensborg som kulturby. 
 
En kulturudviklingsplan giver de kulturskabende desuden planlægningssikkerhed og garanterer 
transparente kulturpolitiske beslutninger. Det er derfor kulturmiljøet selv, der har givet tilsvarende 
impulser og fremmet idéen om at skabe en kulturudviklingsplan for Flensborg. 
 
Byens kulturtilbud er en af de vigtigste ressourcer og en væsentlig placeringsfaktor for Flensborg. 
Den kulturelle mangfoldighed er fantastik for en by af denne størrelse og spiller en afgørende rolle 
både for livskvaliteten og byens turistiske attraktivitet. En region i forandring gør det dog nødvendigt 
at leve op til nye udfordringer og imødegå ændrede vilkår velovervejet, hvis kvaliteten skal bevares 
og videreudvikles på en givtig måde. 
 
Det er derfor yderst beklageligt, at invitationen til denne workshop er blevet udsendt efter byrådets 
afgørelse fra den 13. maj 2011 om at nedsætte byens kulturbudget med 170.000,- EUR som led i 
budgetkonsolideringspagten.  
 
Et kendt motto siger: „Planlæg, før du handler.“ Omfattende og fremadrettet kulturplanlægning kan 
ikke styres af forhastede nedskæringer, tværtimod bør de økonomiske overvejelser følge 
kulturudviklingsplanens retningslinjer.  
 
Nedskæringerne udgør en eksistentiel trussel for flere af kulturinstitutionerne i Flensborg. Angst 
skaber ikke kreativitet, angst gør ufri. Presset gennem de kommende nedskæringer gør det umuligt 
at udvikle visioner og langsigtede perspektiver. Med kniven mod struben er det vanskeligt at 
formulere, hvilket bidrag kulturen kan yde til Flensborgs byudvikling. Under konkurrencepres er det 
vanskeligt at løse opgaverne upartisk. Tværtimod bliver al åbenhed og kreativitet kvalt af frygten for 
enten at grave sin egen eller de andres grav. 
 



Under de nuværende betingelser ser vi os ude af stand til at bidrage til kulturudviklingsplanen. Også 
tidspresset ved at kulturudviklingsplanen skal færdiggøres ultimo 2011, hindrer efter vores mening 
et succesrigt arbejde. 
 
Rent praktisk er det valgte tidspunkt for workshoppen desuden yderst uheldig valgt, eftersom 
fredag eftermiddag er kernearbejdstid for næsten alle medarbejdere i kulturinstitutionerne. Et 
hurtigt blik på kalenderen viser, at flere af institutionerne har arrangementer i huset netop den 24. 
juni. 
 
Vi anmoder derfor hermed om et moratorium i form af en udsættelse af nedskæringerne 
(herunder også den nye nedskæringsbeslutning fra den 17. juni 2011) indtil kulturudviklingsplanen er 
afsluttet. Vi beder desuden om en forlængelse af tidsrammen samt om aflysning af den første 
workshopaftale, for at få det nødvendige frirum – både tids- og indholdsmæssigt – til at kunne yde 
et konstruktivt bidrag til den påtrængte kulturudviklingsplan for Flensborg. 
 
Flensborg, 17. juni 2011 
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