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Medlemmar:

Har demokratin
en framtid?
Hur kan vi skapa och förstärka tilltron till
demokratin i samhället? Vilka hot finns
och vilken roll kan folkbildningen ha i
demokratiarbetet?
Nog så aktuella frågor, som Agneta
Blom, docent i statskunskap vid Örebro
Universitet, fick igång diskussioner kring
med ett 50-tal intresserade folkbildare i
anslutning till Örebro läns bildningsförbunds årsmöte i slutet av april.
Agneta inledde med att förmedla SÄPO:S
oror över en ovanligt orolig valrörelse,
såväl på hemmaplan som, inför det i
skrivande stund förestående EU-valet.
Såväl politiska som miljöbetingade
kriser, extremismens utbredning, maktarrogans och likgiltighet är allvarliga hot
mot demokratin, menade hon.
Vad är demokrati och varför?
Diskussionen blev livlig när olika åsikter
bröts om bl a innehåll --- procedur,
folkmakt --- rättsstat, individens utveckling
--- systemets stabilitet, utifrån det faktum
att varken det ena eller det andra på

linjen klart definierar och verifierar vad
demokrati är.
–Även om det verkar svårt, menade
Agneta, måste var och en av oss ta ställning, åtminstone inför oss själva, var på
skalan vi vill placera oss, om vi skall
kunna upprätthålla demokratin.
Efter en stunds diskussion om förändringar av demokratibegreppet över
tid räknade Agneta upp några ”därför”;
Mänskliga rättigheter, möjlighet att få
framföra sin åsikt liksom kompromissen
som den ofta mest hållbara lösningen på
sikt, hamnade överst. Men viktigt är
också reformer i stället för diktat och

Vi har gjort en film...

en dokumentation av studieförbundens
folkhälsoarbete i Örebro län – En kraft att
räkna med – Studieförbundens folkhälsoarbete
i Örebro län. Se den på vår webbplats:
www.olbf.nu
Länsbiblioteket
Örebro Län

konfliktlösning genom samtal i stället
för våld är viktiga faktorer.
–Andra framgångsfaktorer är mod,
skyldigheter, tolerans, tillit, ömsesidig respekt,
tid och goda förlorare, men det gäller
också att vi föredrar och står upp för den
med vår tilltro genom att vi går och
röstar t ex. Demokratin har en framtid
och vi har den i våra händer, blev slutord
på en mycket intressant eftermiddagsdiskussion med statsvetare Agneta Blom.
Du når Agneta Blom på e-post:
agneta.blom@oru.se
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Mer omställning…
(se nr 1/2014)

…under juni, juli och augusti
är det Revycirkus, för er som inte

kan välja! Teater Ruth, i samverkan
med bl a ABF välkomnar till skrattfest hos Tant Grön, alldeles bakom
ICA-butiken i Vintrosa. Mer info
på www.teaterruth.se
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…juni-juli

Engagemang i framtidsfrågor saknades
inte i vare sig Karlskoga…

…eller Askersund, även om publiktillströmningen kunde varit större.

Under första halvan av maj genomfördes
Framtidsstafetten på åtta platser i länet
– en politikerdialog om partiernas roll i arbetet med
att ställa om till ett hållbart samhälle. Inbjudare var
Länsbygderådet, Sensus, Naturskyddsföreningen,
ABF, SV, Studiefrämjandet. NBV och Bilda.
Nyhetsbladet besökte träffarna i på
Karlskoga folkhögskola och Linden i
Askersund. Under detta s k supervalår
blev frågorna och diskussionerna väl så
intressanta på såväl lokal, som regional
och global nivå– med tema För en
hållbar omställning och underrubrik
Hur vill Du att Ditt barns framtid ska
se ut?

förbunden, ideella organisationer och lokala entreprenörer kan spela i omställningsprocessen och hur politiken avser att
konkret stödja dessa i det lokala arbetet?
Övriga frågor handlade sammanfattningsvis om de tre E-na; ekologi, ekonomi och energi, och nog märktes det
att rustades för såväl EU-val i slutet av
maj som nationellt val i september.
Frågorna och mer information finns
på länsbygderådets hemsida 		
Åtta politikerfrågor
Från arrangörshåll hade politikerna fått www.helasverige.se/orebro
åtta frågor att förbereda sig på, varav en
gällde vilken roll folkbildningen/studieUnder denna rubrik serverar vi lite historik om/från studieförbunden och dess
medlemsorganisationer. På Folkbildningsförbundets hemsida, www.studieförbunden.se finns lista på dem alla. Källa: Folkbildningsrådet utvärderar nr 3:2009
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På gång…

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
bildades 1967 när Svenska landsbygdens
studieförbund (SLS) och Liberala studieförbundet (LiS) gick samman. Även
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) räknas
till grundarna. Ett antal organisationer
följde då med, t ex de båda ungdomsförbunden, som varit initiativtagare till de
samgående förbunden, Centerns ungdomsförbund, 1939 och Folkpartiets
ungdomsförbund, 1948.
Länsförsäkringsbolaget blev den
första organisationen att anslutas efter
bildandet.
Under 1989/90 tillkom en mängd
samverkansorganisationer av vilka några
tidigare varit medlemsorganisationer. Lite
anmärkningsvärt då studieförbunden
gärna talar om det omvända – från

samverkans- till medlemsorganisation.
Under 90-talet tillkom ytterligare
samverkansorganisationer, utan någon
tydlig koppling till SV:s ursprung eller
politiska hemvist, med patient-och
handikapp- och invandrarintressen.
Svenska Downförbundet och Romska
ungdomsförbundet är ett par exempel.
De flesta medlemmar i SV är fortfarande kopplade till den politiska bonderörelsen och liberalismen och enligt
Folkbildningsrådet (2011) finns 44
medlemsorganisationer och 23 samverkansorganisationer knutna till SV.
F n pågår ett antal SV-projekt i vårt
län tillsammans med olika medlems-och
samverkansorganisationer, som Du kan
läsa mer om på www.sv.se/orebro

Medborgarskolan Värmland
Örebro tillsammans med Aktiv
Ungdom föreningen Idrott och
framtid har sökt och blivit beviljade medel från såväl Örebro
kommun, Örebro läns landsting
samt Prins Carl Gustafs stiftelse,
för att kunna genomföra ett
sommarläger för ungdomar från
Örebro län. Syftet är att, förutom att ge ungdomarna en unik
upplevelse, att få dem att mötas
över etniska, religiösa och kulturella gränser på en neutral plats,
öka förståelse för svensk och
andra kulturer, öka läslusten och
skrivande hos unga samt erbjuda
fritidsaktiviteter och uppleva
en del av friluftslivet. Lägret
kommer att hållas 29/6 – 6/7 på
Uskavigården. Mer info på
www.medborgarskolan.se
…i juli

ABF Örebro län är för femte året
i rad huvudsponsor för släkt-och
bygdeforskardagarna Rötter i Tiveden? Plats och tid är som vanligt
Tivedstorp i gränstrakten mellan
Närke och Västergötland, v 29,
onsdag-lördag. Mer info på
www.rotteritiveden.se
…i augusti

Amatörteatersamverkan, ABF,
Studiefrämjandet och Länsbildningsförbundet m fl inbjuder till
Bergslagsdansen - ett magiskt
drömspel i trolsk bergslagsmiljö,
Södra Hyttan, Hjulsjö, Hällefors
kommun. Mer info på 		
www.bergslagsspelen.se
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