Med seminariet Medborgarnas Europa vill Nordisk Folkeuniversitet
med Folkuniversitetet i Sverige som arrangör, belysa hur forskningen
beskriver den aktuella utvecklingen inom ett antal centrala områden.
Europas samhällsutveckling och därmed politiska karta undergår snabba
förändringar. Den nya och för allt fler människor tillgängliga tekniken
skapar nya former för kommunikation mellan enskilda människor, men
också mellan medborgarna och de politiska institutionerna.
Folkbildning/utbildning, demokrati och hur civilsamhället hanterar
dessa frågor är de tre nyckelområden som ett femtontal forskare och
opinionsbildare kommer att belysa i kortföreläsningar och panelsamtal.
Seminariet är en del av Kulturhuvudstadsårsprogrammet och är öppet
för allmänheten. Det genomförs med stöd av Folkuniversitetsföreningen.
www.folkuniversitetet.se/Kampanjer/Medborgarnas-Europa/

Folkuniversitetet

Medborgarnas Europa
– ett seminarium om
civilsamhällets utmaningar
Umeå 16–17 september 2014

Medborgarnas Europa – civilsamhällets utmaningar nu och i framtiden i ett
bildnings-, kunskaps- och forskningsperspektiv.
Plats Folkuniversitetet, Nygatan 43, Umeå.

Tisdag den 16 september, 2014

Medverkande

13.30 Folkuniversitetets generalsekreterare Michel Wlodarczyk hälsar välkommen.

Linda Berg, universitetslektor i
statsvetenskap, föreståndare för Centrum
för Europaforskning, CERGU, Göteborgs
universitet
Gustav Björkstrand, professor em i kyrkohistoria vid Åbo Akademi, f.d. minister för
forskningsfrågor
Ulla Carlsson, professor, föreståndare
för Nordisk informationscenter för
media- och kommunikationsforskning,
NORDICOM, en institution inom Nordiska
Ministerrådet, Göteborg
Drude Dahlerup, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Tobias Harding, universitetslektor vid
enheten för kulturpolitik vid universitetet
i Jyväskylä
Mikael Hjerm, professor vid institutionen
för sociologi, Umeå universitet
Staffan I. Lindberg, professor, V-Dem
institutet, Göteborgs universitet
Rutger Lindahl, seniorprofessor vid
statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs
universitet.

Henrik Nordvall, docent i pedagogik,
föreståndare för Mimer, nationellt
nätverk för folkbildningsforskning,
Avdelningen för pedagogik och vuxnas
lärande vid institutionen för pedagogik,
Linköpings universitet
Sverker Sörlin professor vid avdelningen för historiska studier vid KTH,
Folkuniversitetets ordförande
Jorun M Stenöien, professor vid
Department of Adult Learning
and Councelling, Norges Teknisk
Naturvetenskaplige Universitet,
Trondheim

13.45 Folkuniversitetets ordförande, Sverker Sörlin, inleder med utgångspunkt
i folkbildning/utbildning, demokrati och hur civilsamhället hanterar aktuella frågor.
14.20 Forskarpanel kommenterar och diskuterar vad som krävs för ett folkligt
engagemang. Henrik Nordvall och Jorun M Stenöien.
15.15

Paus

15.45 Reflektioner kring individens förtroende för samhällsinstitutioner och för
övriga medmänniskor. Staffan I. Lindberg.
16.15–17.15 Panelsamtal
Tankar kring den politiska dimensionen i utvecklingen. Gottfried Wagner,
Gustav Björkstrand, Drude Dahlerup.

Onsdagen den 17 september, 2014

Gottfried Wagner, rådgivare vid
utbildnings- och kulturministeriet i
Österrike, f.d. direktör för European
Cultural Foundation ECF, Amsterdam
Filip Wijkström, docent vid
Department of Management and
Organisation, Handelshögskolan i
Stockholm

9.00 Vem identifierar sig medborgaren med? Är jag samhällsmedborgare? Och i
sådant fall – vilket samhälle och vilken nivå identifierar jag mig med?
Medborgarnas roll i det omförhandlade samhällskontraktet.
Filip Wijkström, inleder. Linda Berg och Mikael Hjerm, kommenterar.
10.00	  Civilsamhällets möjligheter och brister. Ulla Carlsson och Tobias Harding.
11.00

Paus

11.15 Summering
Synpunkter och reflektioner över seminariets tema och värdet av en samverkan mellan
utbildnings- och forskningsinstitutioner och folkbildning, samt andra sakområdet
närliggande frivilligorganisationer. Rutger Lindahl, Sverker Sörlin.

