
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MANIFEST 
 
 

Barn och 
ungdomar har rätt 
till att ha tillgång 
till och delta i 
kulturlivet, även 
och speciellt under  
kristider. 

ASSITEJ 



 

ASSITEJ 
Manifest 
ASSITEJ, the International Association of 
Theatre for Children and Young People1, 
(Internationella föreningen för teater för 
barn och ungdomar) anser att mycket mer 
behöver göras för att möta alla länders 
skyldigheter enligt artikel 13 och 31 av FN:s 
Barnkonvention. 

Detta är speciellt viktigt med tanke på den 
nuvarande pandemin, och det övervägande 
behovet av jämställdhet och lika möjligheter 
för varje barn att få leva i en hållbar och 
hälsosam värld. Konst och kultur gör det 
möjligt för oss att föreställa sig den värld vi 
vill skapa för och tillsammans med våra barn 
och unga, och är därför avgörande då vi 
vidtar åtgärder för att säkra bättre 
levnadsförhållanden i våra samhällen. 

Just kulturen är extra sårbar under dessa 
tider, då den har påverkats kraftigt av 
COVID-19 och den efterföljande ekonomiska 
situationen. Kultur (och de som producerar 
den) är en livsviktig del av mänsklighetens 
självuttryck, reflektion, hälsa och välmående. 
Barn och unga har rätt till att ha tillgång till 
och delta i kulturlivet, även och speciellt 
under kristider. 

Samtidigt som vi naturligtvis förstår att varje 
land eller region har sina egna specifika 
sammanhang, system och intressen så 
förordar ASSITEJ det följande manifestet 
som ett universellt uttryck för åtgärder som 
behövs om våra barn och unga ska kunna 
utvecklas genom att engagera med kulturen. 

ASSITEJ rekommenderar att barn och unga 
involveras genom konsultation och 
samarbete och att deras åsikter och 
perspektiv inkluderas vid varje möjlig nivå, 
(Artikel 12 av FN:s barnkonvention).2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 ASSITEJ är en förening engagerad för teater och 
scenkonst för unga i allmänhet, och representerar ett 
brett tvärsnitt av områden. 

2 Vi bjuder in nationella center till att anpassa språket i 
det här dokumentet till sina egna kulturella 
sammanhang och förutsättningar de är verksamma i. 
Till exempel kan frasen ”barn med  
funktionsnedsättningar” ersättas med ”funktionshindrade 
barn” eller ”barn med specialbehov”, beroende på vad 
som anses vara mest passande i den egna kulturens 
sammanhang. Om det finns fler frågor specifikt om 
inkluderande föreslår vi att nationella center kontaktar 
IIAN (International Inclusive Arts Network) för att öppna 
en dialog om inkluderande språk. 
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  1  
Allmänheten 
uppmanas att 

 
1.1 yrka för alla barn och ungas rätt att 

vara delaktiga i kulturlivet och knyta 
band med varandra över hela världen; 
 

 
1.2 bygga samarbeten mellan 

konstutövare och organisationer som 
arbetar med barn och unga med 
funktionsnedsättningar eller de som är 
utsatta och/eller sårbara för att 
försäkra tillgång till kultur i alla 
sammanhang som till exempel 
flyktingar, barn i sjukhus, barnhem 
och vårdhem, unga förbrytare; och 

 

1.3 sprida manifestet över en mängd olika 
kanaler och anpassa manifestet för 
användning i specifika miljöer. 

  2  
Nationella regeringar 
uppmanas att 

 
2.1 utveckla förvaltningsöverskridande 

strategier för samarbete mellan 
departement för att stödja övergripande 
utveckling för barn och unga genom 
tillgång till kultur (såsom 
myndigheter/departement för kultur, 
hälsa, utbildning, miljö, 
samhällsutveckling, turism, företags- 
och näringsliv); och 
 

2.2 driva politik som inkluderar kulturella 
rättigheter för barn och unga som 
centrala för ett samhälles välmående, 
återhämtning och motståndskraft. 
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  3  
Politiska partier 
uppmanas att  

 
3.1 hänvisa specifikt till artikel 13 och 31 

av Barnkonventionen i sina egna 
partimanifest, program och 
prioriteringar; 

 

3 . 2  anta konsistenta, inkluderande och 
långsiktiga policyer angående Artikel 13 

4  
Myndigheter/ 
Departement för 
utbildning uppmanas 
att 
4.1 göra kreativitet, lek och kultur till en 

integrerad och central del av 
läroplanen under hela skolgången, 
inklusive förskola och för barn med 
funktionsnedsättningar; 

 

och 31, inklusive finansiella medel att 
stödja dessa policyer; 

 
 

3.3 utforma riktlinjer för 
utbildningsanstalter som inkluderar 
tillgång till kultur som en del av 
läroplanen; och 

 
 

4.2 säkerställa att kultur har en likställd 
plats i lärarutbildningar; 

 

4.3 säkerställa att lärare inom ämnet och 
konstutövare finns väl integrerade inom 
skolväsendet som värderade 
yrkesexperter; och 

 
3.4 involvera barn i beslutstaganden och  

policyutformning. 
4.4 undanröja ekonomiska, sociala, 

geografiska och andra barriärer som 
hindrar tillgång till kulturella 
upplevelser. 
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  5  
Kulturdepartement 
uppmanas att 
5.1 förse konsistent, långsiktig och 

tillräcklig finansiering och strategiskt 
stöd för att försäkra att alla barn och 
unga har fullständig och jämlik tillgång 
till kultur; 

 

5.2 försäkra att tillhandahållande av 
högkvalitativa, inkluderande program 
för barn och unga; 

 

5.3 garantera jämlik ersättning för alla 
som är involverade i kulturprogram, 
oavsett om de är riktade till unga eller 
vuxna; 

 

5.4 försäkra proportionerlig finansiering för 
kultur för barn och unga, som 
reflekterar demografiska förhållanden; 
och 

 

5.5 beställ, sök upp och dela forskning för 
internationella modeller för kulturstöd 
av och för barn, unga och deras 
familjer och ta steg för att skapa 
nationella standarder som följer bästa 
praxis på en global arena. 

  6  
Lokala myndigheter 
uppmanas att 
6.1 värdera rollen kultur spelar för alla 

barn och unga i samhället; 
 

6.2 förse tillgängliga resurser, lokaler och 
allmänna utrymmen för att göra det 
möjligt för barn, unga och deras 
familjer att delta i kulturella 
evenemang; och 

 

6.3 uppmuntra och stöd samarbeten mellan 
skollor och kulturorganisation i 
närsamhället. 
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  7  
Konstråd uppmanas 
att 
7.1 främja inkluderande och kulturellt 

mångfaldiga verk i sina program; 
 

7.2 försäkra att verk ämnade för barn,  

  8  
Kulturorganisationer 
och -institutioner 
(teatrar m.m.) 
uppmanas att 
8.1 sträva mot de högsta möjliga 

standarderna i sina verk ämnade för 
barn och unga; 

unga och deras familjer har lika status    
med verk ämnade för vuxna; 

 
 

7.3 utveckla specifika policyer för kultur 

8.2 göra verk ämnade för barn, unga 
och deras familjer till en central del 
av sin programmering; 

för barn och unga i åldrarna 0 till    
18; 

 

7.4 gör kultur för barn och unga till 

8.3 försäkra att utbildningsdepartement 
ses som en partner och mottagare 
av verken; 

en central del av sina    
samarbeten med lokala myndigheter, 
nationellt, regionalt globalt; och  8.4 försäkra att barn och unga 

representeras på styrelsenivå eller de 
instanser där beslut fattas; och  

7.5 förse tillräckliga medel för kultur    
ämnat för barn, unga och deras 
familjer, proportionerligt till landets 
demografiska situation och så att 
tillgängligheten och standarderna kan 
hållas höga och biljettpriserna låga. 

8.5 undanröj barriärer för tillgång till 
program och lokaler för barn, unga 
och deras familjer. 
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  9   
Skolor och 
förskola 
uppmanas att 
9.1 söka stöd från 

departement/myndigheter i att 
inkludera konst och kultur som 
centrala delar av läroplanen; 

 
 

9.2 förse barn och unga tid att leka och 
ta del i tillgängliga kreativa 
aktiviteter; 

 
 

9.3 förse barn och unga tillgång till det 
bredaste möjliga utbudet av kulturella 
upplevelser; 

 
 

9.4 uppmuntra föräldrar och vårdgivare att 
värdera sina barns kreativa uttryck och 
upplevelser; och 

 
 

9.5 gör kreativa aktiviteter och konst 
centralt till lärande över hela 
läroplanen. 

10 
Media uppmanas att 
10.1 öka mängden uppmärksamhet 

riktad mot konst och kultur ämnad 
för barn, unga och deras familjer i 
nationell media; 

 

10.2 försäkra att program för barn, unga 
och deras familjer är tillgängliga, av 
hög kvalitet och speglar deras egna 
liv, språk och kulturella mångfald; 
och 

 

10.3 erkänna det speciella ansvaret 
televisionsverksamhet i allmänhetens 
tjänst har för barn, unga och deras 
familjer. 



 

 11 
ASSITEJ vill 
11.1 engagera sig med professionella 

konstutövare och alla relevanta 
intressenter för att debattera och 
samarbeta kring konkreta åtgärder 
för att stödja kultur för unga på 
nationell, regional och global nivå; 

 

11.2 sammanställa vad som anses 
bästa praxis från olika länder som 
reflekterar samarbeten mellan 
kulturlivet/utbildning/myndigheter 
för att skapa en katalog av både 
politiskt drivna och självständiga 
framgångsexempel; 

 

11.3 presentera underlag för kopplingen 
mellan kultur, välmående och 
mental hälsa; 

 

11.4 arrangera expertpaneler av med 
experter från olika områden för att 
utforska hur kultur kan göra 
skillnad för specifika områden 
(såsom social utveckling, 
utbildning, hälsa, m.m.); 

 

11.5 skapa mallar för brev till myndigheter 
och andra organisationer och ge stöd 
till ASSITEJ:s medlemmar (nationella 
center, nätverk och individer) för att 
främja detta manifest; och 

 

11.6 stödja medlemmar för att förstärka 
manifestets meddelande, och för att 
försäkra alla barn och ungas rätt till 
tillgång till konst och kultur. 

 

  

FN:s Barnkonvention   

Artikel 13 
Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna 
rätt innefattar frihet att oberoende av 
territoriella gränser söka, ta emot och 
sprida information och tankar av alla slag, i 
tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 
genom annat uttrycksmedel som barnet 
väljer. 

Artikel 31 
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt 
till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder och rätt att fritt 
delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
Konventionsstaterna ska respektera och 
främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och ska 
uppmuntra tillhandahållandet av 
lämpliga och lika möjligheter till kulturell 
och konstnärlig verksamhet samt till 
rekreations och fritidsverksamhet.

https://www.unicef.org.uk/what-we-do/un-convention-child-rights/
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www.assitej-international.org 

http://www.assitej-international.org/
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