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“Musik sägs kunna spränga alla kulturella gränser och
Golbang är utan tvekan ett praktexempel på det.” Gefle Dagblad

#fofo16

Program
Tisdag
22 nov
9.00 Registrering, morgonfika
10.00 Invigning, Crusellhallen
- Anne Hederén, Birgitta Ryhagen
10.15 Digital makt
i en turbulent värld
- Sara Öhrvall
11.00 Bensträckare
11.10 Livsval eller rösträtt
- Troed Troedson
12.00 Golbang
12.10 Mellan fundamentalismens
helvetesdjup och
rationalitetens sterila klyftor
Vem har bäst gestaltat Troeds
text om framtiden?
12.30 Lunch, Garden, bordsservering
Mingel i Marmorfoajén
13.30 Makten över meningen
– en bildningsfråga
- Bernt Gustavsson
14.30 Parallella seminarier
Se nästa sida
15.30 Fika
Marmorfoajén
16.00 Golbang i Crusellhallen
16.10 Våldets mekanismer
i vardagen
- Carin Holmberg
17.00 Mingel i Baren
17.30 Stipendieutdelning, middag
Garden
19.00 Konsert med Golbang
Crusellhallen

Onsdag
23 nov
9.00 Morgonpanel, Crusellhallen
9.15 Organisering för delaktighet
- Torbjörn Einarsson
10.00 Fika
Marmorfoajén
10.20 Amineh – inte större än
en kalasjnikov
- Amineh Kakabaveh
11.00 Bensträckare
11.10 Bildning – mening – makt
- Bengt Kristensson Uggla
12.00 Musik
12.10 Lunch
Marmorfoajén
13.00 Parallella seminarier 40 min
Se baksidan
13.50 Makt och medskapande
- Hans Abrahamsson
15.10 Avslutning. På återseende!
Fika efter avslutningen
Läs om
våra talare på
folkbildarforum.se/program

Häng med!
Twitter: @folkbildarforum
Instagram: @bildningsforbundet
Facebook: facebook.se/
folkbildarforum

Dela med dig
av tankar och upplevelser!
Se vad andra skriver.

#fofo16

Seminarier
Tisdag 22 nov
kl 14.30

Folkbildning med asylsökande
– studieförbundens insatser

Välkomna till årets Folkbildarforum.
För mig är det första gången jag är här
som organisatör. Det ser jag fram emot.
Hoppas ni också ser den tydliga linjen
mellan förra årets Mätas eller Mötas,
över årets tema Makt och Mening, till
nästa års Mod och Motstånd. Vi kan
känna oro efter presidentvalet i USA,
och för växande populism och brist på
tolerans, nyfikenhet och vilja till själv
rannsakan även i vår del av världen.
Då är det viktigt att samlas till samtal
och diskussioner, att mötas i tro, hopp
och tvivel.
”Att lämna denna värld lite bättre än
vad den var när jag kom dit”. Så har
vi under året beskrivit temat Makt
och Mening, men varit tydliga om
att det också handlar om stukturer
och organisering.
Folkbildarforum pågår under hela året,
med seminarier och nya nummer av
vår tidning #FoFo. Läs om arbetet på
folkbildarforum.se.

Lasse Holmgren, Folkbildarforum

Hur svarade studieförbunden på den
samhällsutmaning som det stora antalet
asylsökande innebar? Vad händer nu
när många människor får uppehållstillstånd
och ska börja sin etablering i samhället?
Studieförbunden, fd Folkbildningsförbundet,
om särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande
och nyanlända. David Samuelsson, general
sekreterare Studieförbunden.

Finns det en urban norm – om att
utmana storstadsmaktordningen
På samma sätt som vi påvisat en makt
struktur när det gäller kön så finns det
också en storstadsmaktordning. Det som
är bra med att synliggöra detta är att det
då går att förändra och skapa nya synsätt och
strukturer. Om risker med tunnelbaneseende
och storstadssvindel. Terese Bengard,
Verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.

Hur kan olika studieformer
ta sig uttryck inom folkbildningen?
Utifrån två dokumentationsprojekt vid
Malmö folkhögskola diskuteras pedago
giska metoder med tydlig samhällsanknyt
ning. Vi bjuder in till ett seminarium där även
publiken får möjlighet att dela med sig av sina
erfarenheter från olika pedagogiska samman
hang. Christian Koponen Wikström, Linus
Eriksson, Malmö Folkhögskola samt professor
Bernt Gustavsson.

Organisering, tillit och folkbildning
Hur påverkar civilsamhället demokratin?
Finns det ett behov av en handfast
förmåga att kunna organisera och upprätt
hålla en verksamhet? Hur försöker det civila
samhället påverka demokratin lokalt? Susanne
Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap.

Karin Klingenstierna var en mycket
uppskattat moderator för Folkbildar
forum 2015, Mätas eller Mötas. Hon är
med oss i år igen. Mer om henne på
folkbildarforum.se/program

Välj seminarium genom att skriva
upp dig på listan vid huvudentrén.
Seminarielokaler:
Verdefoajén

Operetten

Spegelsalen

Sonaten

Seminarier • Onsdag 23 november
kl 13.00

Folkbildning och mänskliga rättigheter – ett kunskapsområde

Tillhörighet och icke tillhörighet till
den svenska samhällsgemenskapen

Separatism, identitetspolitik, klass
eller kön, individrättigheter eller
gemensam kamp för bättre villkor?
Det kan vara svårt att orientera sig
i samtida debatter i arbetet för demokrati
och mänskliga rättigheter. Vilken kunskap
behövs inom folkbildningen? Eva Nikell är
ledamot i Kvinnofolkhögskolans styrelse
och sitter i Folkbildningsrådets Etik- och
gränsdragningsgrupp. Hon arbetar på
Diskrimineringsombudsmannen.

Vad är folkbildningens och vuxen
utbildningens potential att bidra till
vuxna migranters sociala inkludering?
Vi utgår från tre migranters erfarenheter
av mötet med Sverige och svensk vuxen
utbildning. Vad är egentligen den ”svenska”
samhällsgemenskapen? Vem tillåts tillhöra
denna gemenskap? Hur utspelas ”förhand
ling” om tillhörighet, där människans
”kropp” (utseende) och språk blir till
markörer på tillhörighet och icke tillhörighet.
Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes,
professorer i socialt arbete respektive
vuxenpedagogik

Staden som scen
– samarbete och fantasi
Om allt vi människor kan göra med
gemensamma krafter i ett samarbete
som går över alla konstgjorda gränser
mellan oss. En annan sorts “Reclaim the
city”. Vi är skapare, inte bara konsumenter.
Vi kan samarbeta, inte bara vara solitärer.
Ta del av erfarenheter som över 10 000
människor inom kultur, teknik, forskning och
vardagskunskaper gjort. Toumo Haapala,
regissör, musiker, konstnärlig ledare för
mer än 20 stadsföreställningar i Norden.

Vi sätter de goda
krafterna i rörelse!
Ett seminarium om Folkbildnings
uppdraget, Asylverksamhet och
Asylnätverken i Östergötland.
Sedan hösten 2015 samlar Bildnings
förbundet Östergötland ansvariga inom
folkbildningsorganisationerna för verk
samheter med asylsökande. Vilka är våra
erfarenheter från mötena med människor
på flykt? Helin Ljungberg, Studiefrämjandet.
BFÖs asylnätverk, Migrationsverket och
länsstyrelsen i Östergötland medverkar.

Välj seminarium genom att skriva upp dig på listan vid huvudentrén.
Seminarielokaler:
Verdefoajén

Världsmusik!
med Golbang

tisdag 22 nov kl 19
Crusellhallen

Operetten

Spegelsalen

Vi ses 2017!

28–29 nov
Mod & Motstånd
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