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 MOD &
MOTSTÅND
KONSERT & KONGRESS LINKÖPING

28-29 november 2017

Tisdag kväll. En gränslös uppvisning av kulturens möjligheter 
i en hårt prövad tid. Regi: Tuomo Haapala.
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9.00  Registrering, morgonfika
10.00  Invigning  Crusellhallen
10.15  Om att vara mänsklig nog  

för rättigheter. Är mänskliga 
rättigheter beroende  
av medborgarskap?  
Lena Halldenius

11.00  Bensträckare
11.10  Frivillighetens marginalisering 

Per Selle
12.00  Lunch Marmorfoajén
13.00  Panelsamtal om Identitet,  

folkbildning och mobilisering 
Eva Nikell samtalar med Araia 
Ghirmai Sebhatu, Macarena  
de la Cerda, Kina Thorsell,  
Magnus Dahlstedt.  
Se också sid 3

14.00  Parallella sessioner 
Se nästa sida.

14.50  Fika, Marmorfoajén
15.15   Vägar till ett motstånds- 

kraftigt samhälle  
Hans Abrahamsson

16.30  Ut ur Crusellhallen
17.00  Mingel i baren Marmorfoajén
18.15  Middag Garden
20.00  Vi släcker mörkret  

– ett fritagningsförsök  
Crusellhallen  
Slut ca 21.15

9.00  Introduktion till dagen  
Crusellhallen

9.15  Lösningen.  
Vad vi vill göra och  
vad vi måste göra  
Johan Ehrenberg

10.20  Fika Marmorfoajén
10.40  Parallella sessioner på  teman 

kring omställning för ett 
 motståndskraftigt samhälle  
Se baksidan

11.40 Johan Ehrenberg avrundar
12.10 Lunch Marmorfoajén
13.00 Motståndet i kroppen buret 

Stina Wollter
14.00 Bensträckare
14.10 Avrundning Hans Abrahamsson 

Avslutning 
15.00 På återseende!  

Fika efter avslutningen

Program
Tisdag 
28 nov

Onsdag 
29 nov

 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. 

#fofo17
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Onsdag 
29 nov

Seminarier 
Tisdag 28 nov

Identitet, mobilisering  
och folkbildning 

Vad innebär det att organisera sig  
utifrån en identitetsgrund? Vilka  
fördelar och risker kan finnas i detta? 

Vilken är folkbildningens roll i arbetet för en 
mobilisering för lika rättigheter och möjligheter 
utifrån identitet? En fortsättning på panelsamtalet 
som utforskar sambanden mellan identitet, 
mobilisering och folkbildning.

Fake news, virala lögner och populism
Vad händer i en värld präglad av virala 
lögner, alternativa fakta, propaganda, 
konspirationsteorier och bristande källkritik 

– där till och med presidenter blåljuger utan att 
skämmas? Vad beror utvecklingen på och vad 
står på spel för samhället? Anders Mildner, 
kommunikationsexpert, Altitude Meetings.

Tillsammans kan vi mer! 
Hur blir samverkan mellan offentlig och 
ideell  sektor hållbar – inte bara snack? 
Region Östergötland och den idéburna 

sektorn står inför utmaningen att utforma  
sin framtida samverkan. Vad är viktigt för 
folk bildningen? Vad kan vi lära av andra?  
Margareta Vandel, Region Östergötland,  
Annika Lind, Västmanlands länsbildningsförbund.

Den robotiserade framtiden
En resa från stenåldern till framtiden, med 
fokus på de kommande 20 åren. Framtiden 
behöver sättas i en historisk kontext.  

En djupdykning bland förarlösa bilar, diagnos- 
och vårdrobotar och avancerade, kreativa robotar. 
Framtiden är inte science fiction, den är redan 
här! Fredrik Löfgren, robotutvecklare,  
Linköpings universitet.

Hotet mot våra grundlags- 
skyddade rättigheter

Ett samtal om varför grundlagens skydd  
för mänskliga rättigheter är viktigt 
att försvara i en tid av demokratisk oro. 

Anna Wigenmark, Benton Wolgers,  
utbildare i Mänskliga Rättigheter, Ordfront.

Seminarielokaler: 

Crusellhallen 

Verdefoajén 

Operetten
Spegelsalen 

Sonaten

Välkomna till årets Folkbildarforum. 
Temat för året är Mod och Motstånd.  
Det handlar om politik och organisering, 
om att vara modiga tillsammans,  
men också om personligt mod och 
civil kurage. Motstånd mot att redu ceras  
till en stereotyp, till konsument eller  
till väljare. Mod att stå upp för saker 
trots motstånd man möter. Mod att 
utmana sig själv trots rädslor och inre 
motstånd. Mod att våga visa sitt tvivel 
och möta andra.

Folkbildning kan bidra till att skapa 
mening. Mening som kan ingjuta mod. 
Mod att utvecklas, ställa krav, bidra  
och känna sig delaktig.

Folkbildarforum pågår under hela 
året, med seminarier, vår tidning #FoFo. 
Läs om arbetet på folkbildar forum.se.

Lasse Holmgren, Folkbildarforum 

Karin Klingenstierna  har varit en 
uppskattad moderator för Folkbildar-
forum 2015, Mätas eller Mötas och 
2016, Makt och Mening. Hon är med  
oss i år igen. Läs om Karin på  
folk bildarforum.se/program.

Välj seminarium genom att skriva  
upp dig på listan vid huvudentrén.
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Från potatisrevolution till  
demokratisk mobilisering idag

För hundra år sedan öppnades vägen 
för den allmänna rösträtten i Sverige. 
Men demokratin kom inte som en 

skänk från ovan. Förändringen drevs fram av 
kvinnor och män som kämpade mot hunger 
och maktlöshet. Kan den väldiga folkrörelse 
som har kallats ”Potatisrevolutionen” säga 
oss något om villkoren för demokratisk 
mobilisering idag? Håkan Blomqvist, 
Historiker, Södertörns Högskola.

Kulturen som katalysator  
och omställningskraft 

I arbetet med en miljömässigt, socialt 
och ekonomiskt hållbar samhällsut-
veckling står kulturen utanför. Varför? 

KISAM arbetar med metoder och modeller 
för hur tvärsektoriell samverkan med 
beslutsfattare, konstnärer, civilsamhälle, 
näringsliv, kan kraftsamla för lösningar  
på våra mest prioriterade samhällsfrågor.  
I grunden handlar det om ett demokrati-
arbete som kräver MOD och engagemang!  
Sira Jokinen Lisse, Eva Fornåå – Initiativ-
tagare till KISAM (Konsten i samhälls-
utvecklingen).

Folkbildning och omställning
Ska folkbildningen ställa om? Var finns 
omställningsrörelsen inom folkbild-
ningen? Mora folkhögskola har genom 

BILDNINGSFORBUNDET.SE • FOLKBILDARFORUM.SE

sina kurser i ekologisk odling, perma-
kulturdesign och hållbar livsföring en  
lång praktisk erfarenhet av omställning  
i praktiken. Samtal mellan Åsa Ringström, 
lärare på Skattungbykursen på Mora 
folkhögskola och Benton Wolgers, folk-
högskollärare, ordförande i Ordfront.

Kan man förstå sig på ekonomi?
Varför ser världen ut som den gör,  
och vad har det med teorier om 
nationalekonomi och ekonomisk  

politik att göra? Frågor, svar, aha- 
upp levelser och nya perspektiv kring vår tids 
stora politiska och ekonomiska spörsmål.  
Thomas Holmgren, f d rektor, Bona 
Folkhögskola leder ett samtal som utgår 
från Ekonomihandboken av Sten Ljunggren, 
Johan Ehrenberg.

Ekopedagogik som grund för  
en hållbar, jordcentrerad kultur
Ekopedagogiken vägleder människor i att bli 

delaktiga i omställningen till håll bar het, 
som aktiva medskapare av de kultur- 
och systemförändringar som behövs  

för att möjliggöra hållbara lokalsamhällen, 
postfossil matproduktion och en respektfull 
relation till vår planet. Niklas Högberg, 
Ingrid Stiernström, Med skaparna. Pedago-
ger, kreatörer och inspiratörer med passion 
för meningsfulla möten och interaktiva, 
utforskande lärprocesser.

Parallella sessioner • Onsdag 29 november

Vi ses!

Seminarielokaler: 

Verdefoajén          Operetten         Spegelsalen       Sonaten         Crusellhallen

Välj session genom att skriva upp dig på lista i foajén.

kl 10.30

Vi släcker 
mörkret! 

tisdag 28 nov kl 20
Crusellhallen

Läs vår tidning  
#FOFO 

 folkbildarforum.se/fofo


