Välkommen till

Demokrati som
handling och idé!
Arbetets Museum, Folksamsalen • torsdag 2 maj
I Sverige finns starka folkrörelse
traditioner och stabila demokratiska
institutioner. Men samtidigt känner många
en bristande tillit till samhället, och ojäm
likheten ökar.
Demokratin är på tillbakagång
i flera länder världen över och i Sverige
har försvarare av mänskliga rättigheter
granskat vår grundlag och konstaterat
att den är ger ett svagt skydd om odemo
kratiska vindar skulle blåsa än starkare.

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.
Inför riksdagsvalet arrangerade vi
konferensen Ta inte demokratin för given!
Nu följer vi upp med en konferens inom det
folkbildningsgemensamma och demokrati
stärkande arbetet #ViMåstePrata, på temat
Demokrati som handling och idé.
Välkomna!

PROGRAM
Invigning. Moderator Zaynab Ouahabi.
Ett demokratiskt språng — nu!
Om Europa och demokratin. Per Wirtén.
9.40 Sverigepratar.se – Plattform för trollfria samtal.
9.45 Demokratitorg: Guidad visning av demokrati
utställningar, demokraticafé, forumteater,
presentation av Sverigepratar.se, musik m. m.
10.40 Democracy and women rights
in South Asia. Supriti Dhar.
11.15 Samtal med föreläsarna.
12.00 Lunch.
9.00
9.10

12.50 Återsamling.
13.00 Vår sköra demokrati och ur vi stärker den.
Edna Eriksson.
13.35 Demokratitorg.
14.30 Demokrati i handling. (SPES, Ett Norrköping
för alla/Tillsammanskapet, Light Youth).
15.00 Samtal med föreläsarna.
15.30 Läsning ur Handbok för demokrater.
Kajsa Nilsson, Marieborgs teaterpedagoglinje.
15.45 Avrundning.
16.00 Slut.

Anmälan: www.folkbildarforum.se/anmalan

(senast 23/4)

Arrangörer: Bildningsförbundet Östergötland/Folkbildarforum, Arbetets Museum,
Marieborgs Folkhögskola, ABF, Sensus, Studiefrämjandet. I samarbete med #vimåsteprata.
KONFERENSEN ÄR AVGIFTSFRI.

Kort om dagens talare
Supriti Dahr från Bangladesh är Norrköpings
kommuns fristadsförfattare. Hon är journalist
och människorättsaktivist med fokus på kvinnors
rättigheter, grundare av nyhetsportalen Women
Chapter – towards a change.
Edna Eriksson. Idé- och strategiutvecklare av
mänskliga rättigheter. Initiativtagare och vice
ordförande i MR-Stiftelsen som granskar skyddet
i grundlagen för demokrati och mänskliga rättigheter. Ordförande i föreningen Democracy Walk.

Zaynab Ouahabi arbetar på ABF som nationell
samordnare för Gör din röst hörd, master
i lingvistik, retoriker, feministisk aktivist.
Jobbar med kvinnofridsfrågor.
Per Wirtén är författare och frilansskribent
för bland annat Expressens och Sydsvenskans
kultursidor. Senaste bok Är vi framme snart?
Drömmen om Europas förenta stater.

Anmälan: www.folkbildarforum.se/anmalan (senast 23/4)

Tillit, trovärdighet & transparens
Temat som Folkbildarforum arbetar med under 2019

TILLIT
TROVÄRDIGHET
& TRANSPARENS
LINKÖPING KONSERT & KONGRESS

20 november 2019
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