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Är barn- och ungkultur ett prioriterat område?
Vänsterpartiet
”Ja”
Miljöpartiet
”Barn och ungdomskultur är en viktig fråga.”
Socialdemokraterna
”Ja” ”prioriterar barn och unga i vår kulturpolitik”, ”prioriterar också att alla ska ha möjlighet att ta
del av kultur och själva utöva kultur”.
Centerpartiet
Ja.
Liberalerna
”Ja, barn- och ungdomskultur är viktigt för oss,”
Moderaterna
Ja
Kristdemokraterna
”Ja. Barn- och ungkultur bör vara ett prioriterat område i varje kommun.”

Sverigedemokraterna
”Ja, kultur för barn är ett fokusområde för oss inom kulturpolitiken.”
……………………………………………………………………………………………………….

Hur ser partiet på barn- och ungkultur?
Vänsterpartiet
”Det är grundläggande att alla barn och ungdomar under Hela sin uppväxt har tillgång till kulturella
verksamheter där de själva är skapande” (samt) ”får uppleva professionellt utövad kultur”.
Miljöpartiet
”Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för konsten utan att styra dess innehåll”, ”kraftfulla
offentliga resurser till kulturen”, ”kulturpolitiken måste tillse att konst och kultur är tillgänglig för
alla”
Socialdemokraterna
”mycket viktigt för barn och unga och deras utveckling att få utöva och ta del av kultur”
Centerpartiet
”centralt att alla barn får möta många olika kulturyttringar så att de kan finna sina egna uttryck.”
”grogrund för bildning”

Liberalerna
”När människor utövar eller tar del av kultur föds inspiration, kreativitet och nya idéer. Kulturen er
människor verktyg att tänka själv, och det är själva grunder för liberalismen

Moderaterna
”Barn och ungas rätt till kultur…prioriterat område”

Kristdemokraterna
”Att barn får möjlighet att komma i kontakt med kultur redan tidigt lägger grunden för ett
kulturengagemang genom hela livet.”

Sverigedemokraterna
”Det är viktigt att bar har tillgång till kultur, och då i kulturens bredare begrepp som innefattar allt
från att ha tillgång och möjlighet att yttra sig inom olika kulturformer, men även got tillgång till en
aktiv fritid genom idrott och friluftsliv.

Vilka områden vill man eventuellt utveckla?
Vänsterpartiet
”stärka alla barn och ungdomars rätt att själva prova på och utöva teater, dans, musik med mera
inom ramen för Kulturskolans verksamhet. ”Samarbetet och samverkan mellan skolan, lokala och
nationella kulturinstitutioner samt det fira kulturlivet behöver öka och stärkas.” ”avgiftsfri
Kulturskola”, ”Skapande skola upphör som projektform och integreras i skolans ordinarie
verksamhet”, ”Alla barn ska komma i kontakt med scenkonst minst en gång per termin i
grundskolan.”, ”antalet timmar i estetiska ämnen ökar (…) i alla nivåer i grundskolan”. Varje skola bör
ha en kulturpedagog knuten till sig.” ”stärka alla elevers rätt till ett skolbibliotek.”

Miljöpartiet
”Den fria scenkonsten bör få höjda anslag.”, ”stärka statens anslag till kultursamverkansmodellen”
Socialdemokraterna
”fortsätta att utveckla de områden vi hittills prioriterat bland annat kultur- och musikskolan och olika
läsfrämjande åtgärder.”
Centerpartiet
”att tillgängligheten blir god oavsett vari landet man bor, oavsett vilken bakgrund och ekonomisk
situation man har och oberoende av om man har en funktionsnedsättning eller inte.” ”ett utbyggt
bredband i hela landet är en mycket viktig insats för ett mer tillgängligt kulturliv, det gör att man kan
ta del av kultur från hela världen men också för att själv skapa och sprida kultur”. ”utöka och bredda
satsningen på skapande skola”

Liberalerna
”Skapande skola ska omfatta även gymnasiet. Tillgången till skolbibliotek ska stärkas och utbildade
bibliotekarier ska sköta dem. Läsning av kvalitetslitteratur och klassiker ska särskilt främjas.”
Moderaterna
”stärka arbetet med Skapande skola…. aven utökas till gymnasiet”, ”staten ska stötta de kommunala
kulturskolorna i hur de kan utveckla sin verksamhet för att nå fler”, ”utveckla en biblioteksstrategi
riktad till ben från socioekonomiskt utsatta miljöer. ”utreda hur samarbete mellan museernas
verksamhet och skolan kan stärkas.”

Kristdemokraterna
”Det politiska ska vara med och skapa förutsättningar men partier ska inte blanda sig i vilken kultur
som ska utvecklas, det är något som ska komma från engagerade barn och unga.”

Sverigedemokraterna
”utvidgning av Skapande skola till förskolan”, ”återinföra de obligatoriska friluftsdagarna i skolan” ”vi
ser datorspel som en kulturform, och vi tror att en nyckel till att väcka den yngre generationens
intresse för vårt land, Norden och vår historia, är att möta dem på den kulturella arena de befinner
sig på.”

Synen på barn- och ungkultur i grundskola, Kulturskola, övrig fritid?
Vänsterpartiet
Se svaren ovan ”Vilka områden vill man eventuellt utveckla?”
Miljöpartiet
”vill återinföra estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram”, ”satsningen på
Kulturskolor skärpas, både med ökad bredd för att fånga in fler barn och unga och med ökad spets
för att ge förutsättningar för särskilt motiverade elever att komma vidare.”
Socialdemokraterna
”viktigt att man har en integrerande syn på kultur för barn och unga som en del i deras vardag och
skola.” ”utveckla samverkan mellan fritidshem och föreningsliv”
Centerpartiet
”ser (Kulturskolan) som väldigt värdefull”, ”utöka och bredda satsningen på Skapande skola”,
”kulturen är en fri mötesplats”, ”en plats för verklig integration mellan barn och unga med olika
härkomst, bakgrund och livssituation.”
Liberalerna
”den viktigaste mötesplatsen är skolan”
Moderaterna

”Kulturskolan är och ska fortsatt vara en kommunal angelägenhet. Riktade statsbidrag för att sänka
avgifter är et kostsamt och ineffektivt sätt att göra kutlureskolan mer tilgänglig. Grundskolans arvete
med exempelvis Skapande skola och samarbetet med muséernas verksamheter ska fortsatt
utvecklas.”

Kristdemokraterna
”En av Kristdemokraternas prioriterade frågor på kulturområdet är Skapande skola.” ”Skolbiblioteken,
muséernas verksamhet speciellt för barn, barnteater, kulturskola och mycket mer är viktiga delar i en
bred palett av kulturskapande för och med barn.”

Sverigedemokraterna
”Vi anser att utbildning om de svenska och nordiska kulturerna skjutits åt sidan och i för liten
utsträckning gör gällande i utbildningen.” ”då Sverigedemokraterna motionerat om nya nationella
kulturpolitiska mål, där vi avslår de gamla, har vi således inte ställt oss bakom regeringens förslag till
nationellt mål för statliga insatser till stöd för den kommunala musik- och kulturskolan.” ”För övrigt
anser vi att skälen för att gå ifrån benämningen kultur- och musikskola till enbart kulturskola inte är
tillräckliga då instrument- och sångundervisning ännu har och länge har haft en särskild ställning och
tradition inom musik- och kulturskolan som mycket väl kan understrykas.”

……………………………………………………………………………………………………….

Sammanställningen är gjort i augusti 2018 av oberoende intresseföreningen Barnkultur i Sverige
(BaS) Fullständiga svar från partierna finns att hitta på Barnkultur i Sverige (BaS) hemsida:
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