Demokratins dimensioner, bildningens betydelse
Demokratikonferens den 30/11 – 1/12 2006
Clarion Hotel, Stockholm

PROGRAM
Torsdag den 30 november 2006
12.00

Lunch

13.00

Konferensen öppnas, Maicen Ekman, generalsekreterare, Folkbildningsförbundet
Välkomsthälsning, Per Unckel, generalsekreterare, Nordiska Ministerrådet
Bildningens betydelse, Lena Hallengren, riksdagsledamot, tidigare Sveriges minister
för vuxnas lärande
Demokratins dimensioner, Jill Loga, forskare vid Rokkansenteret och utifrån
Verdikommisjonen knuten till den norska makt- och demokratiutredningen
- anförande och plenarsamtal
Medborgarstudier, Seppo Niemelä, programdirektör för Finlands regerings
Politikprogram för medborgarinflytande
- anförande och plenarsamtal

15.00

Kaffepaus

15.30

Temacafé med utställning under ledning av Peter Wiborn, verksamhetsutvecklare
hos Studieförbundet Vuxenskolan
a) Demokrati – växelverkan mellan styrelseform och livsform
b) Lever vi som vi lär? – demokratisk styrning av institutioner och organisationer
c) Lokal utveckling – mobiliserande metoder och verktyg för att stärka det
demokratiska engagemanget
d) Mångfaldigt medborgarskap – lokalt och globalt
e) Demokrati – från ABC till @
f) Makt- och demokratiutredningar – policy och praxis
g) EU-medborgare, hur blir man det? - identifikation, nytta och värde

18.00

Temacaféet avslutas

19.30

Utställningens opinionsyttringar diskuteras och röstas om under musik av gruppen
Tambu

20.00

Middag

Fredag den 1 december 2006
9.00

Summering av temacaféet och utställningen, Peter Wiborn, verksamhetsutvecklare
och Åke Gustavsson, ordförande i Folkbildningsförbundet

9.30

Folkbildningens bidrag till demokratin ur ett globalt perspektiv, Naser Khader,
folketingsledamot och ordförande i Dansk Folkeoplysnings Samråd
- anförande och plenarsamtal

10.10

Kaffepaus

10.30

EU-perspektiv på aktivt medborgarskap, Lena Ag, politisk rådgivare åt Margot
Wallström, EU-kommissionen
- anförande och plenarsamtal

11.10

Medborgardialog – politiker och folkbildare i samtal under ledning av
Sturla Bjerkaker, generalsekreterare i Voksenopplæringsforbundet, Norge
Anders B. Werp, ordförande i Øvre Eiker kommun, Norge
Anna-Karin Lundström, ordförande i Sigtuna kommunstyrelse, Sverige
Henrik von Pfaler, ordförande i Nordiska Folkhögskolerådet, Finland
Hulda Ólafsdóttir, ledare för Mímir – símenntun ehf, Island
Jørn Sørensen, borgmästare i Holbæk kommun, Danmark

12.00

Lunch

13.00

Vad kan folkbildningen bidra med? – framåtriktade nationella workshops med
nordiskt/europeiskt fokus, introduktion av Björn Wallén, rektor vid Svenska
Studiecentralen, Finland.
Workshops leds av
Hege Fossum, ordförande i Voksenopplæringsforbundet
Anneli Bauters, styrelseledamot i Samverkande bildningsorganisationerna, VSY
Per Paludan Hansen, vice ordförande i Dansk Folkeoplysnings Samråd
Åke Gustavsson, ordförande i Folkbildningsförbundet

14.30

Konklusioner och budskap från workshops i dialog mellan ledarna för resp. workshop

15.00

Konferensen avslutas, Åke Gustavsson, ordförande i Folkbildningsförbundet

15.10

Kaffe och hemresa

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

