VISION
&VILJA

KONSERT & KONGRESS LINKÖPING

21 november 2018

På kvällen: Lunnevads folkhögskolas 150-års-föreställning AI-drömmar.

#fofo18

Extra!! Möt Världens mammor på Folkbildarforum – samtala och skapa tillsammans.

Program
Onsdag 21 nov

8.00

Registrering, morgonfika

9.00

Invigning tillsammans med
Världens mammor Crusellhallen

9.20

Att mötas kring hopp,
tro och tvivel
Kent Wisti
Postdemokratisk kultur
Jeff Werner

9.55

10.30 Fika
11.00 Lyckliga platser – hur valet
av boendeort styr hela ditt liv
Charlotta Mellander
11.40 Makt, medier och
globalt systerskap
Brit Stakston

15.20 Bensträckare
15.30 Demokratiska visioner
Agneta Stark, Crusellhallen
16.15 Avrundning
16.30 Avslutning
Mingel i baren Marmorfoajén
17.15-18.30 Middag
Folkbildningen 150 år • Garden
19 – ca 20 AI-drömmar – en jubileums
föreställning för folkbildningen och
Lunnevads Folkhögskola 150 år
Crusellhallen
Läs om
våra talare på
folkbildarforum.se/program
och i vår tidning #FOFO

12.20 Lunch Marmorfoajén
13.10 Valbara sessioner
Se nästa sida.
14.00 Fika
14.30 Valbara sessioner
Se nästa sida.

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

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

#fofo18
Från konstprojekt
till kvinnorörelse
för demokrati

En resa med Världens mammor,
från BVC i Motala, med larmet om
att kvinnor satt isolerade i sina hem,
till att vara är på väg till FN i Nairobi.

Dagens talare
Kent Wisti

Välkomna till årets
Folkbildarforum – Vision och Vilja
Vision kan å ena sidan handla om
avsaknaden av visioner. Hos politiska
partier, hos folkrörelser, kanske även
hos folkbildningen. Utan visioner svårare
att ingjuta hopp, utan hopp närmare till
rädslan. Med rädslan närmare till förlitan på auktoritära idéer och budskap.
Vision kan å andra sidan handla om
det skenbart enkla i att enas om den.
Visioner om allas lika värde, värdighet
och rätt, säger sig de flesta stå bakom.
Men var finns viljan att verkligen stå
upp för dem?
Vi hoppas att Folkbildarforum ger
er inspiration till visioner om ett bättre
samhälle och viljan och modet till göra
något gott av dem.

Lasse Holmgren, Bildningsförbundet
Östergötland/Folkbildarforum

Människan är resultatet av 4 miljarder år av
evolution – det går så där, enligt prästen, för
fattaren, satirtecknaren och konstnären Kent
Wisti. Men nog kan människor mötas kring tro
och hopp, men också kring tvivel. ”Tro, hopp och
tvivel, men störst av allt är tvivlet – eller var det
kärleken”, som Tage Danielsson sagt. På SR Play
kan ni lyssna på Kents Sommarprogram om hopp.

Jeff Werner
Det postdemokratiska tillståndet kännetecknas
av att demokratins formella strukturer upprätthålls. Vi har fria val, yttrandefrihet, fri press med
mera. Men dessa har börjat tömmas på innehåll
och vitalitet. Om vi kan tala om en höst för demokratin – när kommer då våren? Jeff är professor
i konstvetenskap vid Stockholms universitet
och aktuell med boken Postdemokratisk kultur.

Charlotta Mellander
Om urbanisering, digitalisering och globalisering
och hur dessa krafter påverkar våra städer och
inte minst gapet mellan stad och land. Vad det
är som får människor att flytta eller stanna på
vissa platser i dagens samhälle. Charlotta är
professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan
i Jönköping och forskar om regional utveckling,
städer och kreativitet.

Brit Stakston
Att inte låta algoritmerna styra hur vi vill vara mot
varandra. Om digitalt engagemang, nya digitala
makthavare, mediers oförmåga att bevaka dessa
och vad vi kan lära av #metoo. Brit är medie
strateg, författare och debattör som med sina
analyser av nätets påverkan på samhället bjuder
på oväntade, smarta och hoppingivande pers
pektiv.
Vår moderator Erik Wagner kallar sig
organisationsnörd, har bakgrund som
förbundsstrateg för IOGT-NTO och
är numera förläggare på Idealista.
Han är också redaktör för Kurage,
en idétidskrift för det civila samhället.
I april modererade han Folkbildarforums
konferens Ta inte demokratin för given!

Agneta Stark
Hur kom det sig att de demokratiska visionerna
i vår grundlag, stötta och blötta i parlamentariska
möten, remisser, diskussioner, studiecirklar och
artiklar, nu verkar blekna bort och ersättas av
värdegrundsbegrepp slaskiga som smältande
aprilsnö? Kanske måste demokrativisionerna
förnyas. Agneta är företagsekonom, genus
forskare, författare och samhällsdebattör.

Parallella sessioner • Onsdag 21 november
kl 13.10 och 14.30

Tro och mänskliga rättigheter
Ett samtal om religion och mänskliga
rättigheter. Om hur olika trossystem
kan leva samman i ett sekulärt mång
kulturellt samhälle. Hur ser spänningen individ
– gemenskap, individers rätt – gruppers rätt
ut? Hur formas våra identiteter som individer
och som grupper. Pernilla Myrelid, Linköpings
stift, Magnus Stenberg, Bilda, Omar Mustafa,
Ibn Rushd, Kent Wisti.

Allt vi människor förmår med
gemensamma krafter (pass1)
Tuomo Haapala, regissör, fantasimis
sionär, om över 30 samarbetsprojekt
i Norden med 10 000 medverkande.
Inför Folkbildarforum 2017 regisserade Tuomo
Vi släcker mörkret – ett fritagningsförsök.

Kultur och skapande för vision,
vilja, hopp och förändring (pass 2)
Med Tuomo Haapala och Sira Jokinen
Lisse, samhällskonstnär, visionär,
igångsättare och förverkligare.
Arbetar lokalt och internationellt med
utvecklingsarbeten genom kultur, bland annat
KISAM, Världens mammor, EU-toppmöte.

Nu hettar det till – en klimatrevy
Ett lätt spel om en tung fråga där
vi bland annat får träffa ekonomen

Max Kosing, politikern Inge Stake,
designern Tindra Struts och klimatskeptikern
Tomas Trotsig. De har alla olika ingångar
till hur klimatfrågan ska lösas. Kalasteatern
med Anika Agebjörn och Bill Brolin.

Så blev kampen om sjukvården
i Ådalen en av valets viktigaste frågor
Om rätten till akutsjukvård och BB/
förlossning, ockupationen av Sollefteå
sjukhus och uppbyggnaden av en
kooperativt ägd Vårdcentral. Samt om
”Hela Östergötland”, ett demokratiuppror
för att lyfta landsbygdens frågor. Kerstin
Brandelius, Nils-Gunnar Molin (Rörelsen
för att bevara Sollefteå BB), Pia Tingvall
(Hela Östergötland).

Hur förvaltar folkhögskolan
sitt arv och sitt
demokratiuppdrag?
Ett samtal med utgångspunkt i ett
möte och en filmad intervju med
folkbildningslegendaren Gösta Vestlund.
Ett samtal med Gösta är som en
studiecirkel i demokrati. Samtalsledare
Benton Wolgers (Folkhögskollärare,
ordförande Ordfront), Lisa Flogell
(Marieborgs Folkhögskola).

.

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

Operan

Spegelsalen

Sonaten

Crusellhallen

AI-drömmar

Läs vår tidning

– en jubileumsföreställning
för folkbildningen och
Lunnevads folkhögskola 150 år

folkbildarforum.se/fofo

#FOFO

Crusellhallen kl 19
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