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Hej! 
 
Tack för era frågor till Kristdemokraterna. Här kommer våra svar. 
 
Är barn- och ungkultur ett prioriterat område? 
Ja. Barn- och ungkultur bör vara ett prioriterat område i varje kommun. 
 
Hur ser partiet på barn- och ungkultur? 
Att barn får möjlighet att komma i kontakt med kultur redan tidigt lägger grunden för ett 
kulturengagemang genom hela livet. Kristdemokraterna är ett parti med ett gediget engagemang i det 
civila samhället och värnar därför barns och ungas möjlighet att delta i kultur. Bland annat vill vi 
återinföra fritidspengen som gjorde det möjligt för barn i resurssvaga familjer att delta i fritidsaktiviteter. 
Dessvärre avskaffades denna möjlighet av s-mp-regeringen. 
 
Vilka områden vill man eventuellt utveckla? 
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. 
 
Synen på barn- och ungkultur i grundskola, Kulturskola, övrig fritid? 
En av Kristdemokraternas prioriterade frågor på kulturområdet är Skapande skola. Den har tagits väl 
emot av både kulturskaparna, elever och lärare. I korthet går satsningen ut på att professionella 
kulturskapare och skolan samarbetar för att långsiktigt integrera kulturella uttryck i skolans arbete. 
Sedan starten 2008 har Skapande skola byggts ut, mycket tack vare Kristdemokraterna, så att den nu 
omfattar hela grundskolan och förskoleklass. De vanligaste projekten involverar konst- och 
bildskapande, teater, dans, musik, drama och skrivande.  
 
Skolbiblioteken, muséernas verksamhet speciellt för barn, barnteater, kulturskola och mycket mer är 
viktiga delar i en bred palett av kulturskapande för och med barn. För att detta ska bli uthålligt krävs ett 
gott samspel mellan offentliga aktörer och mellan offentliga och privata eller ideella aktörer.  
 
Med vänlig hälsning, 
Tove Fridman 
 
------------------------------------------- 
Kommittéhandläggare 
Kristdemokraternas riksdagskansli 
e-post: tove.fridman@riksdagen.se  
               tove.fridman@kristdemokraterna.se 
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