Vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2020

Blå idrett- og kulturpolitikk for fremtiden
Idrett og kultur i et internasjonalt perspektiv
Idrett og kultur binder mennesker sammen. De Olympiske leker har siden tidenes morgen hatt som
mål å hindre krig og skape fred. Selv om kulturarrangementer binder mennesker sammen, blir de
ofte brukt som politisk virkemiddel. De siste tiårene har vi sett en økende tendens til at autoritære
stater påtar seg mer av arrangøransvaret for internasjonale begivenheter. Unge Høyre mener at
Norge skal ta en internasjonal posisjon som et foregangsland ved arrangering av internasjonale
idretts- og kulturbegivenheter.
Unge Høyre vil:
• At Norge utarbeider en søknad for et klimavennlig og bærekraftig vinter-OL der gjenbruk av
anlegg prioriteres.
• Bidra til at Norge tar en internasjonal posisjon i kulturutveksling gjennom idretts- og
kulturarrangementer.
• At Norge skal bidra aktivt til demokratiske prosesser i IOC, EBU og internasjonale
idrettsforbund, og tilsvarende organisasjoner.
• Ikke boikotte internasjonale idrettsarrangementer der vertslandene bedriver
menneskerettighetsbrudd, men heller benytte anledningen til å fremme
menneskerettigheter.
Et liberalt kulturliv
Vi opplever møter med kulturlivet hver eneste dag. Det kan være på fotball- og håndballbanen, på
teaterscenen, tribunen, kinosalen, bokhandelen eller til og med i «Azeroth» foran PC-skjermen
hjemme. Alt dette er kultur som vi må sørge for at alle har tilgang på og at det er ettertraktet å delta
på, uten for mange reguleringer og byråkrati. Kulturlivet har utviklet seg fra å være fritt, frivillig og av
egen interesse til å bli et offentlig forvaltningsområde med reguleringene det medfører. Politikken
har uforholdsmessig mye makt over kulturlivet. Unge Høyre ønsker derfor en liberalisering av den
norske kulturpolitikken.
Unge Høyre vil:
• Privatisere alle kommunale kinoer.
• Fjerne fastprissystemet i bokmarkedet.
• Innføre fritak for merverdiavgift for alle publikasjoner, uansett publiseringsplattform.
• Gi skattefradrag for gaver til stiftelser eller institusjoner.
• Fjerne domstolenes mulighet til å blokkere nettsteder på bakgrunn av opphavsrett.
• Liberalisere reglene for pengespill.
• Skattlegge alle gevinster fra pengespill.

