
   

Rättighetsbaserad och 

medskapande integration 
Ett seminarium för erfarenhetsutbyte och fortbildning för all 

personal i folkhögskolan som utbildar inom MR, integration 

och till yrken med människor i utsatta situationer. Det finns 

luft i programmet för samtal mellan oss seminariedeltagare! 

 

Två halvdagar som vi knyter ihop med ett kvällsamtal som fördjupar förståelsen.  

Unna dig ett eget lärande genom erfarenhetsutbyte, folkhögskolor och kollegor emellan.  

Lunch-lunch, 29-30 november 2018 på Ljungskile folkhögskola 

 

Första halvdagen 

Att arbeta för och med mänskliga rättigheter kräver ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vad är det? 

Hur fungerar det i konkret verksamhet? Det har Västra Götalandsregionen provat sig fram till! 

I våra olika verksamheter är mänskliga rättigheter kärnuppdraget – som rätten till bästa möjliga 

hälsa, kultur, arbete och utbildning. Emma Broberg och Anna Jacobson är regionutvecklare i Västra 

Götaland inom avdelningen för mänskliga rättigheter. De håller i ett gemensamt lärande om vad 

mänskliga rättigheter innebär med ett rättighetsperspektiv på en rättighetsbaserad vardag.  

Andra halvdagen  

Alla har rätt till delaktighet och inflytande. Hans Abrahamsson introducerar oss till vår tids stora 

samhällsomdaning och presenterar utifrån färsk forskning folkbildningens och den medskapande 

medborgardialogens roll för en inkluderande demokrati och en socialt hållbar samhällsutveckling.  

Hans Abrahamsson är en forskare i forskningsfronten som har ägnat sitt liv åt att studera hur 

människor förhåller sig till varandra. Han vågar formulera svar på de stora frågorna, det har gjort 

honom till en uppskattad föreläsare i stora sammanhang. Här är ett unikt tillfälle att möta honom i 

den närhet som seminarieformen ger. 

1 115 kronor + moms för helpension och del i DR (300 kr ER-tillägg) - anmäl på www.dals.fhsk.se  

Arrangörer är Ljungskile, Dalslands, Billströmska och Grebbestads folkhögskolor samt Västra 

Götalandsregionens avdelning för mänskliga rättigheter.  

Seminariet är en del av vårt gemensamma MR-projekt med finansiering från Folkbildningsrådet.  

Det är möjligt att delta i bara den första eller andra halvdagen. 

http://www.dals.fhsk.se/

