
Hej Anna-Carin, Tack för era frågor! Du hittar Miljöpartiets svar i rött nedan. 
Allt gott, Ellinor 

Ellinor Scheffer 
Politisk sekreterare 
070-566 53 35 
____________________ 
RIKSDAGSKANSLIET 
Miljöpartiet de gröna  
 
Nu. Klimatet kan inte vänta. 

         Är barn- och ungkultur ett prioriterat område? Hur ser partiet på barn- och ungkultur? 

Konsten hjälper oss att förstå oss själva och varandra, utmana egna föreställningar och se 

saker ur andras perspektiv. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för konsten, utan att 

styra dess innehåll. Det behövs kraftfulla offentliga resurser till kulturen för att skapa den 

bredd som enbart kommersiell finansiering inte skulle klara. Konstnärerna sätter sina egna 

ramar, men kulturpolitiken måste tillse att konst och kultur är tillgänglig för alla, oavsett var i 

landet man bor, oavsett ekonomisk situation eller funktionsvariationer. Det gäller också 

oavsett ålder. 

Barn och ungdomskultur är därför en viktig fråga för Miljöpartiet, och vi har nått goda 

resultat under mandatperioden. För första gången har vi nu exempelvis statligt stöd till 

kulturskolan, utifrån en ambition att alla barn och ungdomar oavsett uppväxtkommun ska ha 

tillgång till kulturskola. Vidare har bland annat Unga Klara getts uppdrag att vara en nationell 

scen för barn och unga och skapande skola vidgats till att också inkludera förskolan 

        Vilka områden vill man eventuellt utveckla? 

Den fria scenkonsten bör få fortsatt höjda anslag. Andra viktiga reformer är att kraftigt stärka 

statens anslag till kultursamverkansmodellen och göra konstnärsstipendier pensions- och SGI-

grundande. 

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

Vi vill återinföra estetiska ämnen på samtliga nationella gymnasieprogram. Vi trodde oss ha 

säkrat en riksdagsmajoritet i frågan och la en proposition, som dock avslogs efter att L och C 

gick samman med KD,M och SD och fällde propositionen. Men Miljöpartiet ger inte upp i 

frågan utan gör ett nytt försök, för att säkerställa att gymnasieungdomar ges förutsättningar att 

utveckla sina kreativa, skapande sidor. Vidare ska satsningen på kulturskolor stärkas, 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. 
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