D'Kultur an d'Verfassung
Virgeschloen vu Richtung22
- Kultur sollt als Staatsziel an der Verfassung verankert ginn, d.h. déi aktuell Sectioun 4 "Des objectifs à valeur constitutionnelle" vu Kapitel 2 sollt ëm ee weideren Artikel, respektiv
ëm ee weideren Punkt vun Artikel 42 vergréissert ginn. Méiglech wier et, eng Formulatioun
am Sënn vun "De Staat schützt a fördert d'Kultur" anzebauen.
- Donieft sollt och dat an der zweeter Sektioun vum Kapitel 2 bei der Erwänung vun der
Meenungsfräiheet a Pressefräiheet am Artikel 23 d'Konschtfräiheet festgeschriwwen ginn.
- Een "Recht op Konscht a Kultur", och als Recht u Kultur deelzehuelen, sollt zousätzlech am
zweeten Kapitel vun der Verfassung eng Plaz fannen.
Begrënnung:
An der allgemenger Deklaratioun vun den Mënscherechter gëtt de Mënsch als soziaalt,
kulturellt Wiesen définéiert. Deemno misst d'Recht vun alle Mënschen um sozialen an
kulturellen Liewen deelzehuelen evident sinn. Et gëtt kee Grond, firwat et sech net och, genee
wéi aner Rechter aus der Deklaratioun, an enger nationaler Verfassung erëmfanne sollt.
Duerch dëse Geste géif am Géigendeel gewise ginn, vu wéi enger zentraler Wichtegkeet
d'Kultur fir de lëtzebuerger Staat ass.
Am UN-Sozialpakt (ICESCR), deen och Lëtzebuerg ratifizéiert huet, ginn déi Aspekter nach
wesentlech ausgeweit (iwwregens gläichzäiteg mat de Rechter vun der Wëssenschaft).
D'Kultur als Staatsziel ze définéieren gëtt hir och als Politikfeld eng wesentlech Roll.
Lëtzebuerg kéint een Selbstverständnis als Kulturstaat weiderentwéckelen an et wier méi
einfach op Basis vun dësem Grondsaz géint de Mëssbrauch vu Kulturpolitik, zB. am Numm
vum "Nationbranding", unzegoen.
D'Verantwortung vum Staat Kulturgidder z'erhalen géif Verfassungsrang kréien, genee sou wéi
d'Iddi dat d'Bierger*innen ee Recht op Kultur hunn. Domadder verbonnen wier dann
d'Fuederung un de Staat, déi finanziell a sozial Hürden ofzeschafen, déi um fräien Zougang
zur Kultur hënnere kéinten. Kulturförderung kéint zu enger Pflichtaufgab op kommunalem
Plang ginn an der Kierzung vun der Kulturfinanzéierung aus budgetäre Grënn kéint a
Berufung op dës Formuléierungen en objektiven Prinzip entgéint gesat ginn.

