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Kulturministeriet. København, den 11. februar 2019.

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af ud-
lodningsmidler til almennyttige kulturelle projekter som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om
tilslutning til at anvende i alt 2.213.092 kr. til følgende formål: 1) tilskud til almennyttige kulturelle
projekter; 2) administration.

b. Fordelingen af tilskud til almennyttige kulturelle projekter sker i medfør af § 19, pkt. 2, i lov om
udlodning af overskud og udbytte fra lotteri. Beløbet til fordeling svarer til 46 pct. af Kulturministeri-
ets andel på 12,10 pct. af midlerne til modtagere omfattet af gruppe 3 i udlodningsloven. Det samlede
beløb til fordeling fratrækkes administrationsbidraget. Administrationsbidraget udgør 2,79 pct. af ud-
lodningsmidlerne til puljen til almennyttige kulturelle projekter.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1

Tabel 1

Andel af overskud 4.132.323

Administration udgør 2,79 % af andel af overskud 115.292

Tilbageførte tilskud i 2017 18.704

Overført fra tidligere år 82.036

I alt 4.348.355

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2:

Tabel 2

Fordelte tilskud, aktstykket 2.097.800
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Administration 115.292

Overført til næste år 2.135.263

I alt 4.348.355

Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09.60 støtte til andre
almennyttige formål mv..

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3:

Tabel 3 Ansøgninger

1. Indstillet til delvis imødekommelse 4

2. Indstillet til fuld imødekommelse 23

3. Ansøgninger der vedrør tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige udlod-
ningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser

32

I alt modtaget 59

Kulturministeriet har i alt modtaget 59 ansøgninger om tilskud, hvoraf 27 opfylder kriterierne. 4
ansøgninger er delvist imødekommet. 32 ansøgninger opfylder ikke kriterierne.

De 27 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres ansøgte
projekter (på 100 procent). Dog er de 4 delvist imødekomne ansøgningers beregningsgrundlag redu-
ceret med summen af de ikke støtteværdige budgetposters størrelse.

En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1
en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Da det er første gang puljen udmøntes efter disse
kriterier, vedlægges ikke en oversigt over tidligere modtagere.

Det samlede beløb til almennyttige kulturelle projekter foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4:

Tabel 4 Foreninger der er indstillet til tilskud

Ansøgers navn Tilsagnsbe-
løb i kr. v.
procentvis
fordeling

Projekttitel Kort projektbeskrivelse

Afrika Kontakt 100.000 Demokratikarava-
nen: Lokale per-
spektiver på glo-
bale problemstil-
linger

Demokratikaravanen engage-
rer fagligt aktive danskere i
den globale kamp for demo-
krati og menneskerettighe-
der. Karavanen besøger loka-
le fagforeninger i fem danske
byer, og skaber rammen for
tværkulturelle dialoger mel-
lem lokale fagforeninger og
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medlemmer af faglige orga-
nisationer fra det Globale
Syd.

Amnesty International
Dansk Afd.

100.000 Personlige histori-
er øger skolebørns
forståelse af men-
neskerettigheder
og demokrati

Skolebørn lærer om menne-
skerettigheder og udvikler
demokratiske værdier. Vi vil
arrangere to store uddannel-
sesarrangementer for danske
skoleelever og -lærere. Men-
neskerettighedsforkæmpere
vil fortælle deres personlige
historier, og lærerne vil efter-
følge fortsætte undervisnin-
gen i klasseværelserne.

Askovfonden 60.000 Drømme for Nør-
rebro

”Drømme for Nørrebro” vil
undersøge og styrke minori-
tetsetniske pigers kulturelle
selvforståelse som borgere
på Nørrebro. Vi samarbejder
med relevante sociale- og
kulturpartnere om kulturpro-
cesser, der giver pigerne
styrken og forudsætningerne
for at indgå i fællesskabet på
lige fod med andre unge.

Dansk-Russisk Forening 50.000 Russisk kultur Gennem en todelt kulturturne
med arrangementer i alle lan-
dets fem regioner om russisk
film og opera ønsker vi at
øge kendskabet i den danske
offentlighed til russisk kultur
og samfundsforhold og der-
med virke til styrkelse af
mellemfolkelig forståelse.

Den Grønne Dag- og Aften-
skole

80.000 Kultursalon Skolens målgruppe er psy-
kisk sårbare Vi har eksisteret
siden 1990. Den store inte-
resse har altid været indenfor
det kulturelle område. Vi har
længe ønsket at oprette en
kultursalon, hvor vi kunne
arrangere debataftener og in-
vitere borgere udefra for at
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skabe fællesskab og gensidig
forståelse.

Den Reformerte Menighed 40.000 Reformert Menig-
heds 300 års Jubi-
læum i Fredericia
2019

Vi ønsker at markere jubilæ-
et med en række arrange-
menter i byen, fordelt over
hele året 2019. Arrangemen-
terne vil indeholde historiske
indslag som fx rundvisninger
for skoleklasser og voksne til
de mange reformerte mærke-
steder i byen, musik, korsang
og særlige gudstjenester

Den selvejende institution
Errindlev Mejeri

50.000 Det Sydlollandske
Kulturlandskab

Vi ønsker med projektet at
skabe en større forståelse for
kulturlandskabet som helhed.
herudover forventer vi med
10 informationsmøder at ska-
be et større netværk omkring
mejeriet. Herudover at kunne
indsamle materiale til et hæf-
te omkring det samlede kul-
turlandskab i området.

Den selvejende Institution
Museum Vestsjælland

99.500 Arbejde og Inte-
gration – Indvan-
dreres erindringer,
en historie om
vellykket integra-
tion

Formidling af førstegenerati-
onsindvandreres møde med
det danske velfærdssamfund,
gennem samskabelse med
tyrkiske foreninger i Ring-
sted. Denne gruppe hører til
dem, der kom tidligst til
Danmark, og er i dag aktive i
arbejde, uddannelse, kultur
og politik. Det er et eksem-
pel på vellykket integration.

Den Selvejende Institution
Swinging Europe

78.500 humARTS: Crea-
tively Interpreting
Human Rights

Projektet humARTS vil igen-
nem brugen af kunstformer-
ne papirsmarmorering, krea-
tiv skrivning, teater og musik
etablere et interkulturelt mø-
de imellem unge flygtninge i
Tyrkiet, danskere og briter i
alderen 18 – 25 for at under-
søge menneskerettighedsar-
tiklerne igennem kreative
fortolkninger.
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DFUNK - Dansk Flygtnin-
gehjælp Ungdom

91.000 Unge flygtninge
deltager i demo-
kratiet

Gennem workshops engage-
res unge flygtninge i sam-
men med andre unge frivil-
ligt at planlægge offentlige
mindst 5 events, der sætter
fokus på demokrati, uddan-
nelse og integration. De gra-
tis events finder sted flere
steder i landet og kan fx in-
volvere fortællinger, film-
forevisninger, dialogmøder,
oplæg.

Emergency Architecture and
Human Rights - Denmark
(Earchitecture. DK)

100.000 Social Matters -
Arkitektur er en
Menneskerettig-
hed

CoCreating & agency by en-
gaging youth of social vulne-
rable areas by activating
their local resources and in-
terests. They are creators, we
facilitators of a serieof social
activities. Outcome:An ar-
chitectural element which
will fulfill their dreams, de-
stigmatizing negative con-
cepts previously created

Erhvervshæmmede fra Fri-
hedskampen 1940-45, Sjæl-
lands afd.

94.500 Sammenkomster i
2019 for mod-
standsfolk 2.ver-
denskrig

Projektet gennemføres for at
de tidligere modstandsfolk,
kz fanger og krigssejlere kan
mødes til socialt samvær og
tale om deres oplevelser
under krigen, samt videre-
bringe disse til efterkommere
og andre interesserede. Det
omfatter et antal sociale sam-
menkomster og et jubilæ-
umsarrangement.

Erhvervshæmmede fra Fri-
hedskampen 1940-45, Sjæl-
lands afd.

98.000 Mindeture i 2019
for modstandsfolk
2.verdenskrig

Projektet gennemføres for at
mindes de modstandsfolk,
der gav deres liv for Dan-
mark. Det er vigtigt for de
nulevende, tidligere mod-
standsfolk, kz fanger og
krigssejlere at deres kamme-
rater bliver mindet, og ste-
derne bliver besøgt på min-
deture. De skal ikke blive
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glemt. Foreningen arrangerer
3-4 ture

FANT - Football for New
Tomorrow

100.000 KARMA CUP KARMA CUP er en fod-
boldturnering, som afholdes i
Sierra Leone med formålet
om at træne de unge deltage-
re i bl.a. fortalervirksomhed,
ligestilling, menneskerettig-
heder og demokratisk frede-
lig deltagelse i det sierral-
eonske samfund.

Folkevirke 57.000 Hvorfra kommer
forandring?

Folkevirke gennemfører akti-
viteter, hvor deltagerne taler
sammen og ikke til hinanden.
Gennem aktiviteterne skabes
rammer for fordybelse og
lægges op til, at deltagerne
involverer sig i et forpligten-
de fællesskab.

Fonden Danwatch 80.000 Danwatch
TALKS - Hvad
har internationale
konventioner,
Business & Hu-
man Rights og
CSR at gøre med
danske forbrugere

Danwatch TALKS oplyse og
engagere danskerne om de
ofte komplekse forhold i ud-
viklingslande og konfliktom-
råder. Hver TALK vil be-
lyser, formidler og danner et
veldokumenteret grundlag
for debat om globale struk-
turelle problemstillinger,
som har en direkte forbindel-
se til Danmark og danske
forbrugere.

Fonden Human Practice
Foundation

100.000 Udbredelse af vi-
den og engage-
ment i demokrati-
ske processer i
Nepal

Nepal fik demokrati i 2007
og med landets korte demo-
kratiske historie, er det es-
sentielt at ruste ungdommen
til at videreføre demokratiet.
Projektet har til formål at øge
engagementet i demokratiske
processer i Taplejung ved at
uddanne lærerne til at ind-
drage dette i undervisningen
på 35 skoler.
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FO-Aarhus 46.500 Tværetniske Sam-
tale-Saloner

D-factor faciliterer samtale-
saloner med interkulturelle
øvelser for folk med dansk
og anden etnisk baggrund for
at få berigelse og glæde ud af
møder på tværs af fordomme
og kulturforskelle. Indsigter
og små guldkorn samles i lil-
le bog for at inspirere og sæt-
te nye samtale-saloner i
gang.

Læseforeningen 30.000 Litteratur som de-
mokratifremme
og kulturforståel-
se

Vi laver 2 læsegrupper for
nye borgere, der mødes
ugentligt og læser højt af
skønlitteratur på Gellerup og
Viby bibliotek for igennem
litterær samtale at styrke kul-
tur– og demokratiforståelse.
4 fra målgruppen trænes i
metoden mhp forankring af
aktiviteten gennem engage-
ment som frivillige læsegui-
der.

Museerne i Brønderslev
Kommune - Dorf Mølle

100.000 Grønlandske rela-
tioner - 280 år
med relationer
mellem Østvend-
syssel og Vest-
grønland

Projektet skal sikre indsam-
ling af og formidle viden om
Østvendsessyls specielle re-
lation til Grønland fra Jacob
Severin i 1700-tallet stod bag
etablering af 17 bygder i
Vestgrønland til i dag.

Museum Lolland Falster 89.500 Smag på Lollands
Stenalder

Pilotprojekt, der skal teste
om lokale børns kendskab til
stenalderen kan øges gennem
mad. Ved selv at tilberede,
smage og spise mad, som
man lavede det i stenalderen,
giver vi deltagerne en prak-
tisk, subjektiv og anderledes
erfaring med stenalderen.

Problemknuserne 89.500 Løs klimaproble-
mer ved at støtte
regnskovens folk

Problemknuserne vil tilbyde
skoleelever (6.-10. kl, N/T,
bio, og geo) et undervis-
ningssite med film om, hvor-
dan oprindelige folk bevarer
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regnskoven og dermed hol-
der CO2 på Jordkloden i ste-
det for at sende den ud i at-
mosfæren. Verdens skove,
Randers regnskov og Sko-
ven-i-skolen formidler sitet.

Ringsted Produktionshøj-
skole

98.800 Demokrati -
"Whats in it for
me? "

En gruppe unge, der er ele-
ver på Produktionshøjskolen,
skal i aktiv handling lærer
om fremtidens demokratidel-
tagelse i de civilsamfund,
som de er omgivet af, men
ikke kender til. Projektet bli-
ver øjenåbneren og de unge
kommer i situeret praksis til
at kende til deltagerdemokra-
tiet på nærmeste hold.

Søhøjlandets Turistforenin 100.000 Folkemøde om
demokrati

I sensommer 2019 indkaldes
til folkemøde for at forstærke
og videreføre fortællingen
om grundlovens sikring af
danskernes frihedsrettighe-
der, f.eks. ytringsfrihed, fore-
ningsfrihed og forsamlings-
frihed. Arrangementet afvik-
les over 3-4 timer med op til
1.000 deltager, der prøver
forskellige debatformer.

U-landsforeningen Svalerne 75.000 Formidling via
kultur: Musik og
dans bærer bud-
skabet i Vestben-
galen, Indien

Formidling igennem traditio-
nel musik, sang og dans i
Vestbengalen, Indien, hvor
svære emner om menneske-
rettigheder behandles. I DK
formidling (foredrag & film)
af denne NGOs vigtige ar-
bejde med musik og dans
som "budskabsbringer".

Ulandssekretariatet 40.000 Faglig og mellem-
folkelig udveks-
ling mellem Ne-
pal og Danmark

Projekt et vil øge det mel-
lemfolkelige engagement
mellem danske og nepalesi-
ske arbejdere og give mulig-
hed for at stifte bekendtskab
med hinandens faglige tradi-
tioner, kultur og demokrati-
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ske engagement i fagbevæ-
gelsen, samt styrke lokale
fagforbund i byggesektoren i
Nepal.

Aalborg Symfoniorkester 50.000 Aalborg - DNA.
En oplevelses-
event

Tør vi se ind i fremtiden?
Bliver vores værdier og kul-
tur -opfattelse udfordret?
Gennem 4 workshop, 5 per-
formance, med fokus på hi-
storisk forståelse, arbejder
unge og kunstnere med ople-
velse - formidling af identitet
og demokrati. Et samarbejde
med skoler/gymnasier i
Aalb. Aalb. Symf. ork. AAU,
UMMK

I alt 2.097.800

c. Fordelingen af puljen forudsættes i udlodningsloven forelagt Folketingets Finansudvalg.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeri-
ets andel af udlodningsmidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om til-
slutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud.

Udgifterne afholdes af § 7.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og
almennyttige formål.

f. I henhold til lov nr. 1532 af 19/12 2017 forelægges sager om fordeling af udlodningsmidler af
vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 11. februar 2019

METTE BOCK

/ Lene Iversen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 21-02-2019
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