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10 KULTUR Tirsdag 17. mars 2009

Massive momsprotester fra artistene
Norges kulturelle
«frifanter», deriblant 10 500
artister ogmusikere frykter
snikinnføring avmoms på
billetter. Nå protesterer de.

CATHRINE HELLESØY

Forslaget ommoms kommer fra
kulturmomsutvalget og ble lagt
frem i en NOU-rapport høsten
2008. Sidenhardet vært dørgen-
de stille.

Store deler av det «frie kultur-
feltet», det vil si den delen av
kulturlivet som befinner seg
utenfor de tunge kulturinstitu-
sjonene, er bekymret for at
moms på billetter vil bli innført
uten videre utredning.
– Ja, vi er bekymret. Det har

festet seg et inntrykk av at vi tje-
ner på dette. Det er ikke sant. De
som tjener på dette er de store
tunge kulturinstitusjonene, de
som allerede får millioner i støt-
te fra staten, sier Bjørn Heisel-

dal, administrerende direktør
for Thalia Teater.
De store institusjonene vinner

fordi de også har store innkjøp
som de i fremtiden vil få fradrag
for. De små og ustøttede der-
imot, har få fradrag, menmå be-
tale moms av billettinntektene,
som er det de lever av.
– Men dere er vel blitt hørt

underveis?
– Jo da, og fått beskjed om at

det skal utredes videre. Men si-
den ble det stille, og nå frykter vi

at dette bare blir dundret igjen-
nom som et rent budsjettspørs-
mål, uten videre utredning.
– Hva blir konsekvensene?
– Mindre tilbud, dårligere til-

bud og dyrere billetter.
Mannen som ledet utvalget –

professor Arild Hervik ved Høg-
skolen iMolde – tror de fleste vil
komme godt ut av forslaget.
– Hvis de regner detaljert på

dette vil de aller, aller, aller fleste
som blir berørt se at de kommer
gunstig ut, sier Hervik.

Disse
protesterer
Listen over hvem som
protesterer ligger ute på
ap.no/kultur

- Medier i flokk om religion
C Ny besøksrekord på Aftenposten-debatt
Mediene fikkmye av skylden
for de opphetede debattene
om religion i det siste. Over
500mennesker deltok på
Litteraturhuset i går kveld.

ANN CHRISTIANSEN
ROLF ØHMAN (foto)

– Religiøse debatter passer ikke tabloide
agendaer så godt. Vimå være interessert i
å lytte til hverandre, sa Bushra Ishaq, le-
deren i Muslimsk Studentersamfunn var
en av paneldeltagerne.
Etter applausen å dømme, var mange

enige med henne i det.
– Mediene går i flokk når de omtaler re-

ligiøse fenomener og islam, hevdet også
religionsforsker Torkel Brekke fra pane-
let.

Storskjermer.Hva erdetmed religion?
var det store spørsmålet som ble stilt i Af-
tenposten-
debatten på Litteraturhuset i går kveld.
Og det var detmange som spurte seg: 500
mennesker strømmet til åstedet. Det ble
ny rekord for Aftenposten-debattene, tre
saler måtte tas i bruk og storskjermer
måtte til for at alle som ønsket det, fikk
delta.
Stortingsrepresentant Thorbjørn Jag-

land som også satt i panelet, tok utgangs-
punkt i det han kalte «den ulykksalige
sammenblandingen av tro og politikk»
verden over.
– Religion harmed tro å gjøre, poli-

tikkerdetmotsatte.Nårdet sammen-
blandes, blir det mye konflikt, mente
han.
Jagland syntes det store fremmøtet var

fantastisk.
– Det sier litt om engasjementet og at

det er mulig å skape politiske debatter,
noe man ikke lenger klarer innenfor de
gamle rammene.De politiske partiene tar
ikke opp den type debatter, de er blitt vel-
dig lukkedemekanismer.

Toståsteder. IfølgeTorkelBrekkekom-

mer de kraftigste innleggene i Norge fra
to ståsteder: det religiøse nasjonalistiske
standpunktet, som han kalte det, og det
sekularistiske, mer intellektuelle stand-
punktet.
To ideologier som begge er med på å

skape negativt fokus på religion og inn-
vandreres kultur.

Radikal islam. Jagland mener mange
ikke har klart for seg hva radikal islam er.
– Man tar hijab og lemlestelse av

kvinner i en gryte og rører sammen.
Når norske medier beskriver islam,
er det alltid den radikale islam.
Vi trenger en religionspolitikk, mente

biskop Laila Riksaasen Dahl. Mens Jag-
land talte varmt for rettigheten til å være

vantro, og at det ikke betyr at man er
normløs.
Også fra salen var engasjementet svært

stort. Shankar A. Narayan, som omtalte
seg som sekulær hindu, mente at musli-
mer og kristne dominerer debatten og
tror de har det endelige svaret.
– La oss være enige om å leve sammen,

sa han.

Respekt. Mens en ung muslimsk kvin-
ne mente det var lite respekt og toleranse
for å ha gudstro i Norge.
– Manmå forsvare sin tro som i en retts-

sal. Islam er blitt den 11. landeplagen i
Norge, mente hun.
En tredje debattant, Shakil Rehman,

mente at også islammå kritiseres.
– Det bor opplyste, varme mennesker

her i landet som kritiserer fordi de bryr
seg.

Hva nå? – Hva blir det viktigste debatt-
temaet fremover i spørsmålet om religio-
nens plass i samfunnet? spurte Aftenpos-
tens kultur- og debattredaktør Knut Olav
Åmås.
– Hvor grensene for religion skal settes,

svarte Bushra Ishaq.
– Hvordan vi skal klare å leve i denne

verden med ulikheter, sa biskop Laila
Riksaasen Dahl.
– Hvor mye religion skal tillates å på-

virke vår kulturelle verdigrunnlag i dette
landet, svarte Thorbjørn Jagland.

Aftenpostens
debattserie
Gårsdagens debatt: Hva er det med
religion?
Den sjette av en serie debatter som
Aftenposten arrangerer i samarbeid
med NRK. Ble direkte sendt på P2.
Utdrag av debatten sendes i dag i
Sånn er livet, mellom klokken 10 og 11
eller på NRKs nettradio.

fakta

Det var folkestrøm til folkemøtet i Litteraturhuset i Oslo i går kveld.

Debattantene: Bushra Ishaq (f.v.), Torkel
Brekke, Laila Riksaasen Dahl og Thorbjørn
Jagland satt i panelet.
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