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I Red Gentofte Kino
fra politisk nedlukning
Colette Bri.r:
fonnarulfor DESA - Dansk Er
hvervssamnu:nslutning

I DEBAT Hvad er god kultur for
dig? Er det at gå en tur ind i en
zoologisk have og se på aber,
eller er det god kultur for dig
atgå en tur i Gentofte Kino, og
se en god dansk film eller en
god James Bond-film? Her er
der en stor forskel, når politi
kerne skal uddele sommer
pakker, for netop biograferne
fik det røde kort af politikerne.
Sommerpakken skal ikke kom
me de økonomisk hårdt ramte
biografer til gavn med bare et
lille løft efter corona-nedluk
ningen. Danmarks kulturmini
ster Joy Mogensen mener ikke,
at biografbranchen leverer et
klassisk kulturtilbud.

Når biograffolk selv sta1ter
op og tager hele det økonomi
ske ansvar, ikke får statsstøtte
og arbejder på helt kommer
cielle vilkår, så er der lukket
for kassen, for der er forskel
på rigtig politisk kultur. Muse
er og zoologiske haver er rig
tig kultur og skal reddes, og de
fik vores allesammens skatte
kroner til hjælp. Biograferne
sælger såmænd normalt 13,2
millioner billetter om året, når
der ikke er coronarestriktio
ner som nu, hvor der først var
helt lukket og nu skal stå med
tvangstomme sæder, mens
publikumspopulære film er
forsinket på grund af corona
en. Men de får ingen sommer
hjælp, for de er ikke rigtig kul
tur, mener Mette Frederiksen
og et flertal i Folketinget.

ONLINE

Hvad mener du?
Skriv til redaktionen på villabyerne.red@sn.dk

Nu er det normalt sådan, at
vi dødelige danskere, kultur
politisk korrekte eller ej, selv
bestemmer, hvilken kultur vi
føler os tiltrukket af. Det bur
de også smitte af på " det poli
tiske flertal", der står bag den
ne vanvittige fordeling af dan
skernes skattekroner kaldet "
sommerpakken" på 700 mil
lioner.
Biografeme kunne uden
bind for øjnene og helt ret
færdigt nok være berettiget
til et beløb, klassisk kultur
eller ej. Det her er smagsdom
meri af allerværste skuffe og
ordførerne, der har nikket til
denne uretfærdige aftale, må
have snorksovet Det her er en
onuner - vi skal redde vores
biografer fra det politiske ned
lukningsvanvid.

