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och maktlöshet
Folkbildningens möjligheter att bidra
till gemenskapen i samhället
Under hösten 2019 har folkliga protester mot olika slag av regimer, både formellt
demokratiska och auktoritära, ägt rum på vitt skilda platser i världen. Den
gemensamma nämnaren är den riktade misstron mot maktfulla politiska eliter
som inte bedöms vilja lyssna till oppositionens krav.
Årets Vestlunddagar kommer att belysa demokratiska utmaningar genom att ge
bilder av makt och maktlöshet i ett lokalt, nationellt och globalt perspektiv. Finns
det alternativa vägar för att hantera de konflikter som uppstår när klyftorna
mellan grupper ökar och sanningsbegreppet urholkas?
Om detta och folkbildningens roll, betydelse och ansvar behöver vi samtala.

Program
Moderator: Per-Ola Jansson

Torsdagen den 19 mars 2020
09.30 Kaffe i Västergården
10.00 Välkommen
Linus Olofsson, ordförande i Föreningen för
Folkbildningsforskning.
Anne-Marie Karlsson, arbetsgruppen för
Vestlunddagarna.

10.10 Introduktion av årets tema
Per-Ola Jansson är folkbildare, före detta
folkhögskolerektor och med i arbetsgruppen för
Vestlunddagarna.

10.30 Sanningens minut
Om strävan efter det sanna inom vetenskap,
filosofi, politik och konst

Bernt Gustavsson är folkhögskollärare, professor
emeritus i pedagogik vid Örebro universitet och
författare inom området bildning och filosofi
med särskild inriktning mot kunskapsfrågor.
Han handleder och undervisar idag doktorander vid musikhögskolan i Oslo och vid
Trondheims universitet, och är nära knuten till
forskarutbildningen vid Södertörns högskola.
Reflektion och samtal.

11.30 Varför är kvinnor vinnare i den nya
utbildningsrevolutionen?
Om hur könsroller, social bakgrund och härkomst
påverkar livsmöjligheter och vilka konsekvenser det
får för individ och samhälle

Emma Leijnse arbetar som journalist på
Sydsvenska Dagbladet och är en av landets
mest profilerade skol- och utbildningsreportrar.
Senaste boken Fördel kvinna – den tysta
utbildningsrevolutionen handlar om hur samhället
påverkas av att kvinnornas utbildningsnivå
passerat männens och om förlorarna, de unga
männen med dålig utbildning.
Reflektion och samtal.

12.30 Lunch i Storgården
13.30 Hur främjar, förankrar och försvarar
vi demokratin?
Om arbetet i regeringens demokratikommitté

Peter Örn är författare, föreläsare och rådgivare.
Han har tidigare bland annat varit partisekreterare
för Folkpartiet Liberalerna, generalsekreterare för
Svenska Röda Korset, verkställande direktör för
Riksteatern samt verkställande direktör för Sveriges
Radio. I dag leder han regeringens kommitté
Demokratin 100 år. Bland hans publikationer
märks boken Ledare.
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14.10 Varför ökar antalet demokratiska länder
som rör sig mot diktatur?
Om vad nya analyser av demokratins
förutsättningar berättar om tillståndet i världen

Staﬀan I. Lindberg är statsvetare och professor vid
Göteborgs universitet samt Wallenberg Academy
Fellow. Han leder verksamheten och forskningen
vid V-Dem institutet, vilket är huvudsäte för Varieties
of Democracy (V-Dem) som involverar över 3 000
forskare och andra experter från 180 länder.

15.00 Kaffe
15.30 Hur ska vi förstå den demokratiska
utvecklingen i Central- och Östeuropa?
Om perspektiv på den politiska utvecklingen i
Ukraina, Södra Kaukasus och Belarus

Li Bennich-Björkman är den första kvinnliga
professorn i statsvetenskap vid Uppsala
universitet. Hon är ledamot av Kungliga
Vetenskapsakademien och regelbunden kolumnist
på Uppsala Nya Tidnings ledarsida. Under
rubriken Krackelerar den sociala sammanhållningen?
medverkar hon i boken Demokratins framtid,
utgiven av Riksdagen till 100-årsjubileet av
rösträtten.

12.00 Lunch
13.00 Den avsvalnande demokratin
Om folkbildning bortom stororden

Erik Amnå är professor emeritus i statskunskap vid
Örebro universitet. Han har bland mycket annat
varit huvudsekreterare i den parlamentariska
Demokratiutredningen 1997–2000 och suttit som
förbundsordförande i Studieförbundet Bilda.
Reflektion och samtal.

14.30 Sammanfattning av
Vestlunddagarna 2014–2020
Per-Ola Jansson.

15.00 Avslutning och kaffe
15.15 Abonnerad buss avgår till Cityterminalen

16.20 Reflektion och samtal om eftermiddagens
föreläsningar fram till 17.00
18.15 Kulturinslag
19.00 Middag i Storgården
Kvällssamvaro. Transport till boenden 21.30.

Fredagen den 20 mars 2020
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Om Vestlunddagarna
Vestlunddagarna har fått sitt namn

08.00 Frukost

efter Gösta Vestlund som har varit aktiv

09.00 Är den kommande klimatanpassningen ett
hot mot demokratin?

inom folkbildningen sedan 1930-talet,

Kåre Olsson är folkhögskollärare och folkbildare
samt initiativtagare till folkhögskoleverksamheten i
Skattungbyn, Orsa kommun. Han är medför fattare
i boken Behovet av en ny förståelse: ansvaret för
miljön, klimatet och det globala utrymmet.
Reflektion och samtal.

flertal folkhögskolor och därefter som

10.15 Kaffe
10.45 Finns det alternativa sätt att fatta beslut
och lösa konflikter?
Om inre demokratiska processer utifrån
kväkarperspektiv

Julia Ryberg är född i en amerikansk kväkarfamilj.
Sedan 1975 har hon bott nära Rimbo på
familjegården Svartbäcken, där även det svenska
samfundets retreatgård ligger. Hon har i över
25 år tjänstgjort för kväkarna, både i Sverige och
internationellt, med pedagogiska, själavårdande
och utåtriktade uppgifter.
Reflektion och samtal.

först som elev, sedan som lärare på ett
rektor på Tollare folkhögskola. Han blev
senare inspektör för folkhögskolorna och
undervisningsråd på Skolöverstyrelsen. Idag
är Gösta 106 år och fortfarande verksam.
Vestlunddagarna möjliggörs tack vare den fond
som bildades vid hans hundraårsdag 2013.
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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Praktisk information
Plats

Vestlunddagarna genomförs på Sigtuna
folkhögskola, www.sigtunafolkhogskola.se.
En abonnerad buss avgår från Cityterminalen
klockan 08.15. Bussen är märkt Sigtuna
folkhögskola.

Tid

Programmet äger rum från och med torsdagen
den 19 mars 2020 klockan 10.00 (kaffe från
09.30) till och med fredagen den 20 mars 2020
klockan 15.00. Anmälda förväntas delta i hela
konferensen.

Kostnad

Konferensavgift, kost, logi samt bussförbindelse
mellan Cityterminalen och Sigtuna, både torsdag
och fredag, samt busstransport till och från externt
logi kostar:
enkelrum
dubbelrum
utan logi

2 800:2 500:1 800:-

Sigtuna folkhögskola.

Avgiften faktureras och betalas senast
den 11 februari 2020 till Föreningen för
Folkbildningsforskning.

Anmälan

Anmälan sker via vår hemsida
www.vestlunddagarna.org. Sista anmälningsdag
är den 1 februari 2020. 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 Anne-Marie Karlsson på e-post
amikarlsson54@gmail.com.

Ytterligare information

För ytterligare information se hemsidan
www.vestlunddagarna.org eller kontakta
Anne-Marie Karlsson via telefon 070-384 22 08
eller via e-post: amikarlsson54@gmail.com.

Arrangörer

Unga, studerande och ideellt engagerade i
ungdomsorganisationer 500:- efter ansökan.
Erbjudandet gäller ett begränsat antal platser.
Det inkluderar resa, konferensprogram, mat
och eventuell logi i dubbelrum. Ansökan om
specialpris görs vid anmälan.
Vid två deltagare från samma geografiska
arbetsplats ges rabatt om 500:- till deltagare
nummer två. Ytterligare deltagare betalar fullt pris.

Vestlunddagarna arrangeras av Föreningen
för Folkbildningsforskning som samverkanskurs
med Sigtuna folkhögskola, i samarbete med
studieförbundet NBV och med bidrag från
Kempe-Carlgrenska Fonden.

Varmt Välkommen!

Arbetsgruppen för Vestlunddagarna 2020
Stellan Boozon, Hans-Åke Höber, Per-Ola
Jansson, Anne-Marie Karlsson, Linus Olofsson,
Torvald Åkesson och Eva Önnesjö.

www.vestlunddagarna.org

Sigtuna
folkhögskola

