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Om Vestlunddagarna
Vestlunddagarna har fått sitt namn efter 
Gösta Vestlund som har varit aktiv inom 
folkbildningen sedan 1930-talet, först som 
elev, sedan som lärare på ett flertal folk hög-
skolor och som rektor på Tollare folkhögskola. 
Därefter blev han inspektör för folkhögskolorna 
och undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. 
Idag är Gösta 104 år och fortfarande verksam.

Vestlunddagarna möjliggörs tack vare den 
fond som bildades vid hans hundraårsdag 
2013. Bidrag till fonden emottas tacksamt på 
plusgirokonto 87 58 06-2. 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 hot och 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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Vad är det du säger?
Ett seminarium om sanning, 

hopp och vilja
Vi lever i en tid då falska nyheter och konspira tions teorier planteras i det offentliga samtalet. 

Tilltron till en självständig press och samhällsbärande myndigheter urholkas och trovärdigheten 

för demokratins viktiga institutioner ifrågasätts. Det märks inte minst när det gäller en av 

mänsklighetens stora ödesfrågor – att rädda planeten.

Viljan att tänka annorlunda om den nödvändiga förändringen av människans drivkrafter och 

sätt att leva förutsätter kunskap, samtal och medmänsklighet. Demokratin är därför den mest 

grundläggande miljöfrågan. Det är allas vår uppgift att skapa framtidshopp genom berättelsen om 

respekt för jordens och människornas gemensamma välfärd. För att nå dit krävs delaktighet och 

medskapande. I det arbetet har civilsamhället och folkbildningen en given plats.
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Program
Moderator: Per-Ola Jansson

Torsdagen den 12 april 2018

09.30 Välkomstkaffe 
i Herrgården på Tollare folkhögskola.

10.00 Inledning
Monica Widman Lundmark är ordförande i 
Föreningen för Folkbildningsforskning och tillika 
förbundssekreterare för studieförbundet ABF samt 
ordförande för Folkbildningsförbundet.

 Introduktion
Per-Ola Jansson är folkbildare och före detta 
folkhögskolerektor.

10.30 Att skilja vetenskap från trams
Hur fakta och påstådda/alternativa fakta ska tolkas 
och bemötas 

Emma Frans är forskare inom epidemiologi vid 
Karolinska Institutet och har under lång tid jobbat 
med vetenskapskommunikation. I larmrapporten 
Att skilja vetenskap från trams pläderar hon för en 
värld där vetenskapen har en starkare ställning i 
den allmänna debatten.  
Reflektion och samtal.

12.30 Lunch 

13.30 Demokrati som viljeakt 
En ny berättelse om planetens framtid  
i antropocen

Sverker Sörlin är idéhistoriker och professor i 
miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan 
samt författare. I boken Antropocen. En essä om 
människans tidsålder beskriver han en ny geologisk 
epok där människan lämnar outplånliga spår på 
planeten. 
Reflektion och samtal.

15.30 Kaffe 

16.00 Panelsamtal kring  
Demokratisera demokratin

Dettagare:

Charles Metzmaa ör tidigare förbunds-
sekreterare för Sverok och drivkraften bakom 
Civilsamhällespodden. 
Linda Wallberg är förbundsstyrelseledamot och 
International Commissioner för Scouterna. 
Katrin Genc är förbundsordförande för Assyriska 
ungdomsförbundet. 

Moderator:

Josephine Bladh driver ett konsultbolag för 
samhällsförändring med fokus på chefskap, 
normkritik och värderingar. Hon sitter i Studie-
förbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse.

17.00 Konsert med musikgruppen Kolonien 

18.00 Middag 
Kvällssamvaro.

Fredagen den 13 april 2018

08.00 Frukost

09.00 Är en annan väg möjlig?
Makten i framtiden och makten över framtiden

Hans Abrahamsson är docent i Freds- och 
utvecklingsforskning vid Institutionen för 
globala studier i Göteborg och gästprofessor i 
Globala politiska studier vid Malmö Högskola. 
Hans pågående forskning handlar om 
medborgardialog, samspelet mellan inbjudet 
politiskt deltagande uppifrån och medborgarnas 
deltagarinitiativ underifrån. 
Reflektion och samtal.

11.00 Kaffe 

11.30 Folkbildning för jämställdhet 
En analys av lokala projekt

Karin Bengtsson har arbetat på Nationella 
sekretariatet för genusforskning i Göteborg. På 
uppdrag av Folkbildningsrådet ger hon stöd till 
folkhögskolor och studieförbund i arbetet med 
jämställdhetsintegrering.

12.30 Lunch

13.30 Folkhögskola för hållbar utveckling 
Utbildning av solcellstekniker

Williams Pereira är biträdande rektor på Eskilstuna 
folkhögskola men ansvar för kursen Solceller i teori 
och praktik.

14.15 Reflektion och samtal 
Hur möta nya utmaningar?

Åke Marcusson är förbundsrektor för studie-
förbundet NBV och har mångårig erfarenhet av 
arbete inom folkrörelse och folkbildning.

15.00 Avslutning och Kaffe

15.15 Abonnerad buss avgår från Tollare till 
Centralen



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. Ytterligare deltagare betalar fullt pris.

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

Tid
Programmet äger rum från och med torsdagen 
den 12 april 2018 klockan 10.00 (kaffe från 
09.30) till och med fredagen den 13 april 
2018 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. Ytterligare deltagare betalar  
fullt pris.

Avgiften faktureras och betalas senast 
den 12 mars 2018 till Föreningen för 
Folkbildningsforskning.

Anmälan
Anmälan sker via vår hemsida 
www.vestlunddagarna.org. Sista anmälningsdag 
är den 12 mars 2018. 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 070-714 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 2018 
Stellan Boozon, Per-Ola Jansson, Torvald 
Åkesson och Eva Önnesjö.
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Konsert med  
musikgruppen Kolonien 
Musikgruppen Kolonien bjuder på musik  
med rötter i folk-, pop- och reggaemusik 

tillsammans med internationella medlemmar  
i Världens Band.


