Inspirationsföreläsning:

Kulturhus, Fritidsgårdar eller Grannskapscentra?
Mötesplatser för segregation eller integration?
Ordet mötesplats har blivit så populärt att det har trivialiserats. Allmänna mötesplatser är
inget nytt. I århundraden har vägkröken och gathörnet utgjort sådana. Under 1900-talet har
vi fått dagcentraler, fritidsgårdar, kulturhus och idrottsanläggningar. Alla vänder sig till
olika målgrupper och blir därmed segregerande.
En god mötesplats måste vara integrerande och öppen för alla, oberoende av ålder, kön, etnicitet och politiskt tillhörighet. Där skall kunna uppstå bildande, kulturella, politiska och
sociala processer. Då kan medborgarkraften frigöras och det sociala kapitalet öka, båda
nödvändiga förutsättningar för en fördjupad demokrati och ett socialt hållbart samhälle.
I glesbygden finns det gott om sådana mötesplatser, men i urbana miljöer är de betydligt
färre. Hur bryter vi detta? Hur skapar vi goda och kreativa miljöer även i dessa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hur har de olika samlingslokalerna växt fram?
allaktivitetshus, bibliotek, bygdegårdar, folkets hus, fritidsgårdar, grannskapscentra, kulturhus, ungdomens hus – vari ligger skillnaden? Och måste den finnas?
sovstadstänkandet och det ”starka samhällets” filosofi – håller de på 2000-talet?
är parken, torget och kvarterskrogen bra mötesplatser?
socialt kapital och medborgaranda – behövs de?
att ”komma till kulturen” eller själv vara med att skapa den – skillnaden mellan att vara
konsument och producent
hur utvecklar vi integrerande mötesplatser dit alla är välkomna?
vilka nya kompetenser behövs för att leda och utveckla sådana mötesplatser?
goda exempel i Sverige och utomlands på integrerande mötesplatser
framtidens goda samhälle – hur skapar vi det?

Målgrupp: politiker och anställda inom kultur och fritid, chefer för olika mötesplatser, föreningsaktiva.
Plats: föreläsningen ordnas lokalt i en kommun eller en kommundel.
Fortbildningsledare: Hans-Erik Olson, fil.dr. och fritidsvetare.
Kostnad: beror på omfattning och uppläggning. Vi har ett konkret förslag till uppläggning.
Kontakta oss för diskussion. Material ingår till alla.

Fritidsvetarna
Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag kring livskvalitet och välbefinnande. Vi hjälper företag, förvaltningar
och organisationer att skapa goda, sunda och harmoniska människor - i organisationen och i samhället.
Vi utvärderar och analyserar verksamheten, kompetenshöjer personal och förtroendevalda samt stöder utvecklingsarbete. Vår verksamhet grundar sig på vetenskaplig teori och empiri – ett bra sätt att nå kvalitet.
Läs mer och besök Fritidsvetenskaplig bokhandel på www.fritidsvetarna.com
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