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HÅLLBART ENGAGEMANG
09.00–10.30, Anna Bergkvist via Zoom

Att som ledare skapa ett hållbart engagemang handlar om
att sätta rätt förväntningar inför ett möte i en cirkel eller i
en förening. Att vara tydlig med vad jag som ledare bidrar
med och vikten av att även deltagarna bär ett ansvar
för innehållet och delaktigheten. Hållbart engagemang
innebär också att möjliggöra allas engagemang med
hänsyn till allas förutsättningar. Vi ger tips och trix och
kommer med konkreta förslag på metoder för att prata om
dessa frågor när du leder en grupp.
Anna Bergkvist arbetar med utbildningsorganisationen
Styrelsepost. Anna är personalvetare med mångårig
erfarenhet av föreningslivet och en bakgrund bl.a. som
styrelsemedlem inom Sveriges Elevkårer.

HACKAD DEMOKRATI:
DEN NYA TIDENS PROPAGANDA
11.00–12.30, Henrik Arnstad via Teams

Under 2010-talet har politiken i världens demokratier
förändrats, utifrån framväxten av sociala medier. Via
kanaler som Facebook, Twitter och Youtube skapas helt
nya möjligheter att förändra samhället i grunden, på
ett sätt som de traditionella demokratiska rörelserna
är oförberedda på. De mest kända exemplen på
omvälvande användande av sociala medier och ”big
data” är presidentvalet i USA och Brexit-omröstningen
i Storbritannien 2016. Men exemplen är flera och
inbegriper även Sverige.

Så här anmäler du dig!

Idag är Facebook viktigare för att vinna val än att skriva
debattartiklar, dela ut flygblad och ordna torgmöten.
Demokratin har inte hängt med i utvecklingen, eftersom
det primärt är auktoritära rörelser som förstått att utnyttja
den nya tekniken. I bakgrunden anas även påverkan från
främmande makt. Är det möjligt för demokratin att använda
samma tekniker för att försvara det goda demokratiska
samhället gentemot extremistiska idéer och antidemokratisk
politik? Hur fungerar sociala medier politiskt i ett samhälle
som Sverige? Varför är de så effektiva? Vilken forskning
finns som kan berätta mer om nutidens hackade demokrati?
Dessa frågor är ämnet för föredraget.
Henrik Arnstad är historiker, vetenskapsjournalist och
författare till boken ”Hatade demokrati: De inkluderande
rörelsernas ideologi och historia”.

LÄRANDE I DIGITAL MILJÖ
13.00–14.30, Hanna Dorve och Anna Bergkvist via Teams

För många är det en stor omställning att lära ut i digital
miljöer istället för fysiska miljöer. Vilka teorier om lärande
tar folkbildning utgångspunkt i och hur kan det göras
digitalt? Vilka pedagogiska verktyg kan göra digital
utbildningar och studiecirklar roligare och hur kan man
jobba kreativt i den digitala miljön?
Anna Bergkvist och Hanna Dorve är utbildare och arbetar
på ABF Distriktet i Stockholmsregionen och har många års
erfarenhet av folkbildningsarbete.

Du anmäler dig via e-post på cirkelledare.stockholm@abf.se senast den 21 augusti 2020. Det finns ett begränsat
antal platser, först till kvarn gäller. Utbildningsdagen är kostnadsfri för dig som är cirkelledare hos ABF Stockholm/
ABF Södertörn och sker denna gång digitalt, pga situationen med coronapandemin. Närmare information och
anslutningslänk skickas till din mailadress ett par dagar före utbildningsdagen. Om du får förhinder, glöm inte
att avboka din plats snarast (senast den 28 augusti) så att någon annan får möjlighet att delta. Ej avbokad plats
debiteras med 150 kr.
Varmt välkommen!
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