
Välkomna till Folkbildarforums konferens

Ta inte  
demokratin  
för given!
Linköping Konsert &Kongress, tisdag den 17 april
Vi behöver framtidstro, visioner, och en vilja att agera för att stå emot  
när demokratiska värden och mänskliga rättigheter ifrågasätts.

PROGRAM
12.30 Registrering
13.00 inledning moderator Erik Wagner
13.10 Hoten mot demokratin – en stigande oro  

Per Ödling
13.50 Folkstyre, rättsstat och grundläggande  

fri- och rättigheter – tre pelare  
i vår författning som måste försvaras  
Johan Hirschfeldt  

14.30 Fika och mingelprat

15.00 En röst från förorten Macarena de la Cerda 
15.30 Antologin Handbok för demokrater  

lanseras av #vimåsteprata
15.45 Bensträckare med mingelprat
16.00  Samtal om folkbildningens ansvar  

och möjligheter med Nazem Tahvilzadeh  
och företrädare för folkbildningen i Östergötland

16.30 Avrundning
16.45 Slut

Anmälan: www.folkbildarforum.se/anmalan

http://www.folkbildarforum.se/anmalan/
https://www.nok.se/Allmanlitteratur/Bocker/Sakprosa/Sakprosa/Handbok-for-demokrater/


Kort om dagens talare
Per Ödling, professor i telekommunikation,  
Lunds Tekniska Högskola, en av initativtagarna 
till demokratiinitiativet #vimåsteprata.

Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident, justitie-
kansler 1992 -1996 och ledamot av Grundlagsut-
redningen 2004 -2008. Medförfattare till Hoten 
mot rättstaten i Europa (Premiss, 2017).

Macarena de la Cerda, en av talespersonerna  
för Förorten mot Våld, tidigare medborgarrätts-
aktivist inom Megafonen. Driver bl a projektet 
Ortens verklighet. 

Nazem Tahvilzadeh, fil.dr i offentlig  
förvaltning, lärare och demokratiforskare,  
verksam vid Urbana och regionala studier, 
Institutionen för samhällsplanering  
och miljö på KTH. Kommer att leda  
en utvärdering för Folkbildningsrådet  
om Folkbildning i marginaliserade  
stadsdelar.

VISION OCH VILJA
Temat som Folkbildarforum arbetar med under 2018

Vi kan inte ta demokratin eller ett gott samhälle 
för givna, det kräver något av oss, en viljeakt.  
Både för att försvara och utveckla demokratin. 
Det kräver visioner, hopp om framtiden där vi vet 
att förändring hela tiden sker och där uppgiften 
är att påverka förändringen i en riktning som tar 
social, ekonomisk och miljömässigt anständig 
utveckling på allvar. Där alla människors rätt till 
lika värdighet är grunden.

Den grunden ifrågasätta allt oftare. Och även 
de som synes vara ense om visionen om allas lika 
värde måste utmanas om vad detta kräver. Vilken 
politik, vilket samhälle, vilka uppoffringar är 
man villig att stå uppför?

När vi möts på Folkbildaforums stora konferens 
i november har ett val genomförts. Ett val i en tid 
där en negativ, hårdför och alarmistisk samhäll-
syn dominerar. Hur kan förutsättningarna för 
visioner och vilja till att bygga ett motståndskraf-
tigt samhälle, med goda gemenskaper och indivi-
der med stark integritet då ha förändrats?

Redan under våren arrangerar Folkbildaforum 

därför en konferens där vi lyfter blicken ovan och 
bortom valet i september. Ta inte demokratin för 
given! 

Välkomna  till  
Linköping Konsert&Kongress den 17 april
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www.folkbildarforum.se
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