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Om Vestlunddagarna
Vestlunddagarna har fått sitt namn efter 
Gösta Vestlund som har varit aktiv inom folk
bildningen sedan 1930talet, först som elev, 
sedan som lärare på ett flertal folkhögskolor 
och som rektor på Tollare folkhögskola. Där
efter blev han inspektör för folkhög skolorna 
och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. 
Idag är Gösta 103 år och fortfarande verksam.

Vestlunddagarna möjliggörs tack vare den fond 
som bildades vid hans hundraårsdag 2013. 
Bidrag till fonden emottas tacksamt på plusgiro
konto 87 58 062. Ange Vestlunddagarna!

Syftet med Vestlunddagarna är att i Göstas anda 
belysa folkbildningens utvecklingsmöjligheter i 
det globaliserade mediesamhället samt att ställa 
humanismens och demokratins frågor i centrum. 

Vilka möjligheter innebär de sociala mediernas 
snabba framväxt för folkbildningen? Hur ska 

folkbildningen även i framtiden bidra till att stärka 
den demokratiska utvecklingen och ett samhälle 
med aktiva medborgare? 

Programmet utgör en arena för kreativa möten 
mellan aktiva folkbildare och andra intresserade 
och kännetecknas av allsidighet, engagemang  
och den demokratiska människosyn som är  
Göstas signum.
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Folkets röst 
– ett hot mot demokratin?
Årets Vestlunddagar handlar om vikten av att ständigt 
värna och se över våra demokratiska grundvärderingar  
och spelregler. 

I land efter land skapar missnöjet med globaliseringens orättvisa konsekvenser växande 
populistiska rörelser. Komplicerade sammanhang får enkla lösningar som vinner anhängare 
i demokratiska val. Mänskliga rättigheter sätts på undantag och det resulterar i konflikter 
som skakar både tillit och trygghet i grunden.

Tillsammans måste vi hitta nya vägar för att bemöta de demagoger som varken bryr sig om 
fakta eller hyser respekt för andra människor. Det kräver ett arbete över generationsgränser 
och partiintressen på alla nivåer i samhället. Här spelar civilsamhällets organisationer och 
inte minst folkbildningen en viktig roll.



Program
Torsdagen den 23 mars

09.30 Välkomstkaffe 
i Herrgården på Tollare folkhögskola

10.00 Inledning
Tore Persson är ordförande i Föreningen  
för Folkbildningsforskning.

10.30 Demokratin och grundlagen 
Agneta Stark är docent i företagsekonomi 
och har arbetat som gästprofessor vid 
Linköpings universitet. 2004 utnämndes hon 
till hedersdoktor vid Karlstads universitet. Hon 
var även en av initiativtagarna till nätverket 
Stödstrumporna. 
Reflektion och samtal.

12.30 Lunch

13.30 Demokrati, demagogi och populism
Per Svensson är medarbetare i Sydsvenska 
Dagbladet, tidigare kulturchef på Expressen 
och hedersdoktor vid Malmö högskola. Han 
är också författare, senast till ”Vasakärven 
och järnröret – om den långa bruna skuggan 
från Lund”, en essä om Sverigedemokraternas 
ideologiska rötter i 30talets Skåne. 
Reflektion och samtal.

15.00 Kaffe

15.30 Är demokratin möjlig i globaliseringens 
tidevarv?
Göran Rosenberg är författare och journalist, 
med mångsidig yrkeserfarenhet från press, 
radio och TV. Han tilldelades Augustpriset 
2012 för boken ”Ett kort uppehåll på vägen 
från Auschwitz”. 
Reflektion och samtal.

17.30  Middag
 Musikunderhållning

Voices of Humanity är ett möte med röster i 
exil där musiken suddar ut gränser och skapar 
dialog. Gruppen rymmer deltagare från 
Syrien, Lettland och Frankrike.

Fredagen den 24 mars 

08.00 Frukost

09.00 Ungdomars delaktighet i Europa
Torbjörn Forkby är socionom och docent i 
socialt arbete och verksam vid Göteborgs 

universitet. Under ett tiotal år ägnade han sig 
åt praktiskt socialt arbete, först i uppsökande 
verksamhet med ungdomar och sedan inom 
myndighetsutövning och ledning. 
Reflektion och samtal.

10.30 Kaffe

11.00 Panelsamtal kring ungdomar och 
delaktighet

Paneldeltagare: 
Hala Mohammed är ordförande i Röda 
Korsets ungdomsförbund, styrelseledamot 
i Rättviseförmedlingen och i Röda Korsets 
folkhögskola. 
Amira Ibrahim är ordförande i Skärholmens 
ungdomsråd UNGSK, som 2016 blev årets 
ungdomsråd. Hon är också vice ordförande i 
Sveriges ungdomsråd. 
Noura Berrouba är Europaparlamentsmedlem 
och LSUs ungdoms representant för FN:s 
Generalförsamling 2016. 

Moderator: 
Erik Wagner är förläggare och redaktör för 
Idealistas Förlag och tidskriften Kurage.

12.00 Hur hantera populism och hot i vardagen?
Martin Nihlgård är Sverigechef på Individuell 
Människohjälp och har arbetat med 
integrations och mångfaldsfrågor i Sensus 
studieförbund och med religionsdialog i 
Svenska kyrkan. Han var det muslimska 
studieförbundet Ibn Rushds förste rektor 
och har även varit rektor på Sundsgårdens 
folkhögskola.  
Reflektion och samtal.

13.00 Lunch

14.00 Folkbildningens framtida utmaningar
Maria Graner är generalsekreterare för 
Folkbildningsrådet och kommer närmast från 
Regeringskansliet där hon varit sekreterare i 
Utredningen för ett stärkt civilsamhälle. Hon 
har tidigare varit rektor och kanslichef för 
Sensus studieförbund samt generalsekreterare 
för Svenska Scoutrådet och för Röda Korsets 
Ungdomsförbund.

14.30 Reflektion och avslutning

15.00 Kaffe 

15.15 Abonnerad buss avgår från Tollare  
till Centralen

VESTLUNDDAGARNA 2017



Praktisk information
För att bereda unga, studerande och ideellt engagerade i ungdomsorganisationer 
med ansträngd ekonomi möjlighet att delta erbjuds ett specialpris på 500:. Det 
inkluderar resa, konferensprogram, mat och eventuell logi. Erbjudandet gäller  
ett begränsat antal platser.

För att möjliggöra att två från samma organisation kan delta ges en rabatt på 
500: till deltagare nummer två från samma geografiska arbetsplats. Syftet är 
att öka möjligheten att konferensens teman och frågeställningar får en fortsatt 
bearbetning och spridning på hemmaplan.

Plats
Vestlunddagarna genomförs på Tollare 
folkhögskola, www.tollare.org.

Tid
Programmet äger rum från och med torsdagen 
den 23 mars 2017 klockan 10.00 (kaffe från 
09.30) till och med fredagen den 24 mars  
2017 klockan 15.00.

Kostnad
Konferensavgift, kost, logi samt buss från 
Tollare till city fredag eftermiddag kostar: 
i enkelrum  2 500: 
i dubbelrum  2 200: 
utan logi  1 500: 
Unga, studerande och ideellt enga ge rade i 
ungdomsorganisationer 500:.  
Vid två deltagare från samma geografiska 
arbetsplats ges rabatt om 500: till deltagare 
nummer två. 
Avgiften faktureras och betalas senast 
den 20 februari 2017 till Föreningen för 
Folkbildningsforskning, plusgiro 87 58 062. 
Ange namn och adress!

Anmälan
Anmälan sker med knappen ”Här anmäler  
du dig” till höger på hemsidan  
www.vestlunddagarna.org. 

Sista anmälningsdag är den 20 februari 
2017. Det går att avanmäla sig fram till 
dess men därefter är anmälan bindande och 
avgiften återbetalas inte. Vid förhinder kan 
platsen överlåtas till annan person. Meddela  
i så fall eva.onnesjo@folkbildning.net.

Ytterligare information
För ytterligare information se hemsidan  
www.vestlunddagarna.org eller kontakta Eva 
Önnesjö via mail: eva.onnesjo@folkbildning.
net eller på telefon 070714 22 70.

Arrangörer
Vestlunddagarna arrangeras av Föreningen 
för Folkbildningsforskning i samarbete med 
Tollare folkhögskola och studieförbundet NBV 
och genomförs med bidrag från Kempe
Carlgrenska fonden.

Varmt välkommen!
Arbetsgruppen för Vestlunddagarna 2017 
Tore Persson, Torvald Åkesson, Eva Önnesjö 
Stellan Boozon, PerOla Jansson,  
Bernt Gustavsson
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