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Motion

Humanistiskt gymnasieprogram
Eskilstuna erbjuder inte våra gymnasieelever samtliga nationella program. Det humanistiska
programmet finns inte längre i Eskilstuna. Det anser vi i Liberalerna är olyckligt. Det humanistiska
programmet fokuserar på klassisk bildning, språkkunskaper och kultur. En kommun av Eskilstunas
storlek med ambitioner för kunskap och bildning bör kunna erbjuda detta.
Vår kommun får nu en alltmer internationell kulturell prägel genom invandring, näringslivets
utveckling av exportföretag och utveckling av moderna IT-företag i samverkan med
Logistikbolaget. Då krävs utbildning i kulturell förståelse och djupa språkkunskaper. I en värld som
präglas av globaliserade företag och interkulturella relationer blir kunskaper i språk och främmande
kulturer allt viktigare.
Det humanistiska programmet beskrivs i korthet på Skolverkets hemsida som följer:
”För att kunna tolka den tid vi lever i krävs kunskaper om det förflutna, varför historieämnet är
centralt. Mänsklig kommunikation och kommunikationsförmåga är yterligare en viktig del i
programmet. Det handlar om att utveckla språklig säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och
andra språk. . . Det handlar om möten mellan kulturer, om hur människan skapar kultur, om hur
kultur påverkar oss och om hur den förändras över tid… Det kan handla om högre kurser i
moderna språk och engelska men också breddning med flera språk”.
I dag kan finns det humanistiska programmet i Örebro och Västerås samt på Europaskolan i
Strängnäs. I Eskilstuna har vi ett stort söktryck på de program som ligger närmast det humanistiska
i inriktning. Med en attraktiv profil mot exempelvis internationell språkinriktning bör det vara fullt
möjligt att locka till sig elever.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:


Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder utreda
förutsättningarna att återinföra det Humanistiska programmet på Eskilstunas gymnasieskola.

För Liberalerna
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