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Föreningen Barnkultur i Sverige (BaS)
-

Är barn- och ungkultur ett prioriterat område?

Ja, för Centerpartiet är det en självklarhet att alla barn och unga ska ha tillgång till ett brett kulturliv,
oavsett var i landet de bor, oavsett vilken bakgrund och ekonomisk situation de har och oberoende
av om de har en funktionsnedsättning eller inte. Då har vi ett särskilt ansvar för att barn och unga ska
ges möjlighet att uppleva en bredd av kulturformer.

-

Hur ser partiet på barn- och ungkultur?

Det är viktigt att barn och unga får chans att uppleva kultur. Inte minst är det centralt att alla barn får
möta många olika kulturyttringar så att de kan finna sina egna uttryck. Det skapar också en grogrund
för bildning att bära med sig genom hela livet.

-

Vilka områden vill man eventuellt utveckla?

För att fler ska kunna ta del av kultur är det viktiga att tillgängligheten blir god oavsett var i landet
man bor, oavsett vilken bakgrund och ekonomisk situation man har och oberoende av om man har
en funktionsnedsättning eller inte. Vi är också drivande i frågor kring digitalisering. 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 kunna vara med och själv skapa och sprida kultur.
Den digitala tekniken öppnar också för nya konstarter och för detta måste vi ge goda förutsättningar.
Skapande skola, som är sprungen ur en Centerpartimotion, där alla elever i en klass får uppleva och
delta under ledning av professionella kulturskapare är en viktig insats för barn och ungdomars
möjlighet till kontakt med kultur och också att få utöva kultur. Vi vill därför utöka och bredda
satsningen på skapande skola.
Det civila samhällets insatser är otroligt viktiga för kulturverksamhet för barn och unga. Vi satsar på
både samlingslokaler för kulturverksamheter och folkbildning, liksom annan föreningsverksamhet
riktad främst mot barn och unga.

-

Synen på barn- och ungkultur i grundskola, Kulturskola, övrig fritid?

De kommunala kulturskolorna erbjuder på många håll en fantastisk utbildning. Hur det ser ut varierar
över landet och i alla kommuner finns inte kulturskolor. Som parti ser vi denna verksamhet som
väldigt värdefull och anser att denna typ av verksamhet för barn och unga ska finnas i alla
kommuner. Hur verksamheten läggs upp måste avgöras utifrån de lokala förutsättningarna.
Skapande skola, där alla elever i en klass får uppleva och delta under ledning av professionella
kulturskapare är en viktig insats för barn och ungdomars möjlighet till kontakt med kultur och också
att få utöva kultur. Vi vill därför utöka och bredda satsningen på skapande skola.
Civila samhällets insatser är otroligt viktiga för kulturverksamhet för barn och unga liksom ett utbyggt
bredband i hela landet.
Det viktiga är att kulturen är en fri mötesplats där vi kan umgås, skapa, glädjas, oroas, bli överraskade
och göra nya bekantskaper. En plats för verklig integration mellan barn och unga med olika härkomst,
bakgrund och livssituation. En plats där alla får ta del av och delta i kulturen som utöver att den
berikar livet också bidrar till delaktighet och ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle som är på väg
framåt.

