Inspirationsföreläsning:

”Sovstäder” och ”problemområden”
- eller levande stads/kommundelar?
Politik och samhällsplanering har skapat ”sovstäder” och ”problemområden”. Politiken kan
därför också omskapa dessa till levande och attraktiva bostadsområden.
Lösningen ligger i själva områdena. Genom att höja innevånarnas sociala kapital och livsmakt (empowerment) skapas förutsättningar för hållbara stadsdelar. För att nå dit måste debattens fokus flyttas från tekniska och estetiska till socio-kulturella frågor.
För att skapa socialt ansvariga medborgare behövs en mötesplats där alla kan träffas oavsett ålder, kön, etnicitet, religiösa och politiska värderingar. Nästan alla dagens skattefinansierade mötesplatser vänder sig till olika grupper: fritidsgården för de yngre ungdomarna,
ungdomens hus för de äldre ungdomarna, kulturhus och bibliotek för kulturintresserade, idrotts- och simhallen för idrottsintresserade, ”allmänna samlingslokaler” för föreningsintresserade och dagcentraler för äldrefolket. Vi har fått segregation i stället för integration!
Föreläsningen tar bl.a. upp följande frågor:
•
•
•
•
•
•

hur har dagens olika mötesplatser vuxit fram och vilka politiska idéer ligger bakom?
vilka krav bör vi ställa på en offentligt finansierad mötesplats? Vilket bildningsvärde bör
en sådan ha? Skall en god mötesplats främja medborgarandan?
vad menas med de i den internationella debatten aktuella begreppen community empowerment och social capital? Är de relevanta för Sverige?
är det etiskt rätt att med allmänna medel aktivera medborgarna?
vilka pedagogiska metoder kan användas?
hur ser man utomlands på dessa frågor? Kan vi lära oss något?

Föreläsningen erbjuder även möjlighet till att diskutera konkreta förändrings- och utvecklingsmöjligheter på orten. Vi ställer upp som stödpersoner i ett sådant utvecklingsarbete.
Målgrupp: politiker/förtroendevalda och tjänstemän i offentlig förvaltning, bostadsföretag, Folkets hus, bygdegårdar, hemgårdar, fritidsgårdar och andra samlingslokaler.
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 till alla deltagare ingår.

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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