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Sann demokrati – en utopi?
Ett seminarium om demokratins dilemman
I hundra år har våra politiska församlingar, folkrörelser och arbetsplatser utgått från att demokratiska
styrformer är det som bäst gynnar samhällsutvecklingen. Vi har sett den svenska demokratin som
ohotad och självklar.
Med ökad individualisering sker idag en försvagning av det kollektiva medborgerliga engagemanget.
Nyliberala och populistiska rörelser med enkla lösningar växer sig starka och skapar motsättningar
mellan människor och grupper. Klyftorna ökar och ojämlikheten breder ut sig.
Dessutom utmanas nu den gamla vänster-högerskalan av identitetspolitiken, uppfattningen att en
viss identitet också skapar gemensamma politiska intressen.
Franska revolutionens tre honnörsord om frihet, broderskap och jämlikhet är komplexa begrepp som
än idag kan sägas utgöra demokratins idémässiga ryggrad. Om dem och folkbildningens roll och
ansvar behöver vi samtala.

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
folkhögskolor och därefter som rektor på
Tollare folkhögskola. Han blev senare inspektör
för folkhögskolorna och undervisningsråd på
Skolöverstyrelsen. Idag är Gösta 105 år och
fortfarande verksam.
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Vestlunddagarna möjliggörs tack vare den fond
som bildades vid hans hundraårsdag 2013.
Bidrag till fonden emottas fortfarande tacksamt på
plusgirokonto 87 58 06-2. Ange Vestlunddagarna!

Vilka utmaningar innebär de sociala medierna?
Hur ska folkbildningen arbeta för att utveckla
demokratin och skapa ett samhälle med aktiva
medborgare?

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

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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Program
Moderator: Per-Ola Jansson

Torsdagen den 14 mars 2019

Fredagen den 15 mars 2019

09.30 Kaffe

08.00 Frukost

i Herrgården på Tollare folkhögskola.

10.00 Välkommen

Monica Widman Lundmark är ordförande
i Föreningen för Folkbildningsforskning.
Eva Önnesjö tillhör arbetsgruppen för
Vestlunddagarna.

10.10 Introduktion av årets tema
Sann demokrati – en utopi?

Per-Ola Jansson är folkbildare, före detta
folkhögskolerektor och med i arbetsgruppen för
Vestlunddagarna.

10.30 Vad kan den som försvarar demokratin
lära av dem som ifrågasätter folkstyret?
Om målkonflikter och motstridiga intressen

Sverker Gustavsson är professor i statskunskap
vid Uppsala universitet. Han är en av författarna
till böckerna Marknadens makt och demokratins
möjligheter och Vad krävs för att rädda demokratin?
Reflektion och samtal.

09.00 Folkbildningens utmaningar
Demokrati i lokalsamhället

Daniel Lakso Tesak är biträdande rektor på
Folkhögskolan i Angered och ansvarig för ett
filmprojekt om lokal demokrati.
”Jag röstar för demokrati”
– folkbildning inför EU-valet

Carina Sommarström är verksamhetsstrateg på
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet.
Demokratiska aspekter på folkbildning
för asylsökande

Stina Graad är studerande vid Göteborgs
universitet.
Vad innehåller ABFs folkbildarlåda?

Ewa Lantz är biträdande förbundssekreterare på
Arbetarnas Bildningsförbund.

10.30 Kaffe
11.00 Folkbildningen och demokratins dilemman

12.30 Lunch

Medverkande: presentatörerna ovan.

13.30 Kulturinslag

Josephine Bladh är konsult inriktad på
samhällsförändring. Hon sitter i Studieförbundet
Vuxenskolans förbundsstyrelse.

13.50 Frihet i tanke och handling?

En inventering av den rådande frihetsgraden
i samhällets sfärer

Tove Lifvendahl är politisk chefredaktör på Svenska
Dagbladet, författare och skribent. Hennes senaste
bok är I rörelse: Möten i Rosengård 10 år senare
Reflektion och samtal.

15.50 Kaffe
16.10 Kulturinslag
16.30 Utan jämlikhet ingen frihet?

Om de långsiktiga hoten mot demokratin

Per Molander är en internationellt verksam råd
givare, författare och tidigare generaldirektör.
Han är ordförande i den av regeringen tillsatta
Jämlikhetskommissionen. I böckerna Ojämlikhetens
anatomi och Condorcets misstag analyserar han
demokratins och jämlikhetens förutsättningar
Reflektion och samtal.

18.30 Middag

Kvällssamvaro.

Moderator:

12.00 Lunch
13.00 Nationalism, genus och svensk demokrati
Om symboler och praktiker

Cecilia Åse är statsvetare och professor i genus
vetenskap vid Stockholms universitet. Hennes
forskningsintressen innefattar genusperspektiv på
säkerhetspolitik och utrikespolitik, nationalism och
olika aspekter av den svenska demokratin. Två av
hennes böcker är Politikens paradoxer (tillsammans
med Maria Wendt) och Makten att se – om kropp
och kvinnlighet.
Reflektion och samtal.

14.30 Sammanfattning av dagarna

Filippa Millenberg är doktorand vid Linköpings
universitet.
Ambika Hansell Ek arbetar som handläggare på
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

15.00 Avslutning och kaffe
15.15 Abonnerad buss avgår till Centralen
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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.
Ansökan om specialpris görs vid anmälan.
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 14 mars 2019 klockan 10.00 (kaffe från
09.30) till och med fredagen den 15 mars 2019
klockan 15.00.

Kostnad

Konferensavgift, kost, logi samt buss från Tollare till
city fredag eftermiddag kostar:
i enkelrum

2 800:-

i dubbelrum

2 500:-

utan logi

1 800:-

Unga, studerande och ideellt engagerade i
ungdomsorganisationer 500:- efter ansökan.
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 11 februari 2019 till Föreningen för
Folkbildningsforskning.

Anmälan

Anmälan sker via vår hemsida
www.vestlunddagarna.org. Sista anmälningsdag
är den 1 februari 2019. 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 2019
Stellan Boozon, Per-Ola Jansson, Filippa
Millenberg, Torvald Åkesson och Eva Önnesjö.

