SYFTE:
En konferens som lyfter de
svåra frågorna, fördjupar
kunskaper och hittar konkreta sätt att försvara och
förstärka demokratin.

MÅLGRUPP:
Ledare och förtroende
valda inom folkbildningen,
fackförbund och civilsamhällesorganisationer.

Demokrati under hot?
Partier, rörelser och strömningar som verkar mot demokrati och mänskliga rättigheter vinner
mark och utgör ett faktiskt hot mot ett demokratiskt system som länge tagits för givet. Hur
ser hotet mot demokratin ut och hur fungerar våra demokratiska friheter som yttrandefrihet,
religionsfrihet, demonstrationsfrihet och föreningsfrihet i praktiken? Behöver grundlagen
ändras och rättigheterna stärkas? Hur enkelt kan demokratin i Sverige avskaffas?
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Moderator: Marco Helles, konsult inom mänskliga rättighetsfrågor och mångfald
9:00
		

Inledning
Anette Pettersson Faye, chef DemokratiAkademin & Bo Forsberg, fd Generalsekreterare
Diakonia

9:10
		

Hot mot demokratin, a sense of urgency!
Per Ödling, professor i telekommunikation vid LTH

9:45
		

Demokratins utmaningar
Birgitta Ohlsson, Riksdagsledamot och f.d. demokratiminister

10:15
		
		
		
		

Panelsamtal
Bo Forsberg, f.d. Generalsekreterare Diakonia, Maria Leissner, Ambassadör vid UD, tidigare
Generalsekreterare för Communitys of democracies, Birgitta Ohlsson, Riksdagsledamot och
f.d. Demokratiminister, Thomas Hammarberg, diplomat, föreläsare och författare och
specialist på mänskliga rättigheter och humanitära frågor.

11:00

Fika

11:15
		

Så lätt är det att avskaffa vår demokrati
Stellan Gärde, processjurist och författare

11:50

Dialog kring borden

12:30

Lunch

13:30
		

Föreningsfrihet, dess utmaningar och styrkor - Det styrda folkets folkliga självstyrelse
Bo Andersson, Generalsekreterare Föreningen Norden

14:00
		

Case 1: »Möteslokaler för alla? – Hur hanterar man exkluderande grupperingar?«
Folkets Hus och Parker

14:45

Fika

15:10
		
		

En inblick i den sociala graf som påverkar vår demokrati
- Hur digital mobilisering förändrar spelreglerna
Christian Landgren, VD och grundare ITEAM

16:00
		

Case 2: »Föreningsfrihet och yttrandefrihet - Kan en rädda demokratin
genom att inskränka den?«
Anna Wigenmark, GS Föreningen Ordfront, MR-jurist

16:45

SLUTSAMTAL MED NÅGRA AV VÅRA EXPERTER OCH DELTAGARE

17:00

SLUT

Kostnad: 12 000 kronor. I priset ingår en individuellt anpassad, två timmars workshop utifrån konferensens tema till er organisation eller verksamhet, där ni bestämmer antal deltagare och står för lokalen.
Workshopen ska genomföras under våren 2018 enligt överenskommelse. Dessutom får ni välja ut tre
deltagare till den inledande konferensen ovan.
Du kan som enskild deltagare medverka för 1 600 kronor men då ingår ingen
workshop innan eller efter konferensen. Här finns ett begränsat antal platser.
När: 30 januari 2018, 09.00-17.00
Var: Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm
Hur: Anmälan till konferensen görs till info@demokratiakademin.se.
Telefon 070-564 30 30
Sista anmälan: 12 januari 2018

