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1. Hvad tænker du om ideen om en årlig Teaterdag i Folkeskolen? For at 
realisere den, skal der først og fremmest uddannes lærere. Er der noget du 
som politiker kan hjælpe os med at indfri? 

SVAR: Personligt synes jeg, at det er en fremragende idé med en årlig 
teaterdag og at drama i det hele taget fylder mere i folkeskolen. Det 
skal selvfølgelig afspejles i læreruddannelsen. Men samtidig værner vi 
meget om skolernes selvbestemmelse og mulighed for at tilrettelægge 
skoledagen på grundlag af elevsammensætningen og lærernes 
faglighed. Derfor skal vi passe på med, hvor mange forskellige ting, som 
vi centralt fra pålægger skolerne. Til gengæld mener Enhedslisten, at 
den årlige besparelse på uddannelsesområdet skal fjernes, så de 
enkelte skoler får bedre muligheder for selv at kunne disponere over 
deres midler.  

2. DATS savner flere muligheder for arbejde med grænseprojekter der afsøger 
spændingsfeltet mellem sundhed/kunst og socialt arbejde/kunst. For at 
gøre det har vi brug for finansieringsmuligheder, lokaler og opbakning 
både lokalt og nationalt. Hvad kan du, som folketingspolitiker, gøre for at 
hjælpe med det?  

SVAR: Først og fremmest vil Enhedslisten stoppe den årlige 
grønthøster-besparelse på 2% for stoppe udhulingen af bevillinger til 
kunst og kultur. 

I kommunerne, som det mange steder allerede er tilfældet, skal det 
være muligt at frivillige organisationer frit kan bruge skolernes 
faciliteter uden for den normale skoletid. Det er noget som vores 
kommunalbestyrelsesmedlemmer landet over arbejder for. 

I folketinget har vi allerede set på hvordan kunst og kultur kan indgå i 
sundhedsfremme og socialt arbejde. Der er behov for en slags 
”helhedplan”, som prøver at se disse forskellige områder i en 
sammenhæng, herunder finansieringen. Det vil vi arbejde for. 

3. DATS ønsker også at få mulighed for at tage aktivt del i, at finde nye veje 
for demokratiet sammen med civilsamfundets aktører og for at afsøge 
teatrets rolle som samfundsengagerende. Her støder vi imidlertid på 



modstand fordi ikke alle opfatter teatret som samfundsengagerende. Hvad 
er din holdning til det? 

SVAR: I Enhedslisten mener vi at kunst generelt er en meget vigtig 
faktor i den demokratiske dannelse i samfundet. Derfor er det også 
vigtigt, at vores børn og unge bliver præsenteret for kunst og kultur og 
her er teatret en vigtig institution.  

En udfordring er den stigende ulighed i det danske samfund, hvor nu 
65.000 børn vokser op i fattige familier. Familier, hvor der ikke er råd til 
fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud, som teateret, da det koster penge. 
Vi har foreslået et socialt frikort til fritids- og kulturaktiviteter, men 
grundlæggende handler det om at gøre noget ved uligheden og de alt 
for lave fattigdomsydelser. Kunst og kultur i Danmark skal være for alle! 

 


