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Demokratins utmaningar
Du är säkert inte ensam om att vara en av dem som förknippar valdagen, andra
söndagen i september vart fjärde år, som folkstyrets stora dag. Att ”all offentlig
makt i Sverige utgår från folket” och att denna folkstyrelse bygger på fri
åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt är också något som inleder
regeringsformens första paragraf. Enligt samma paragraf förverkligas folkstyrelsen
genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal
självstyrelse. Kanske är du också en av dem som tar valdagen och de tre valen till
riksdag, kommun, och landstingsfullmäktige för givet? Något som alltid har funnits
och alltid kommer att finnas. Kanske är du en av dem som ibland glömmer bort att
utöva din folkmakt i vårt fjärde allmänna val? Kanske är du en av dem som i
valbåset in i det sista står och väger mellan vilket parti som skall få din röst? Det
svenska valsystemet baseras ju på att du utövar ditt folkstyre genom att rösta på ett
eller flera parti.
Det svenska folkstyret är emellertid inte bara en fråga om du har möjlighet att
rösta utan demokratin är beroende av många andra faktorer för att fungera som det
är tänkt. Det handlar om medborgares möjlighet och intresse av att engagera sig i
politiska frågor och partier. Det handlar om möjligheten att väcka och debattera
vad som upplevs som aktuella och viktiga frågor i olika fora och kunna formulera
sina åsikter till flera. Samtidigt som sociala medier minskar tröskeln till att delta i
olika offentliga samtal är det också lätt att slinta i debatten. När informationsflödet
både är massivt och fragmenterat är det heller inte alltid enkelt att som enskild
orientera sig i den politiska diskussionen. Vad tycker jag själv och vad tycker andra
åt mig?
Årets KEFU-dag inleds med tankar utifrån om svensk demokrati från Colin
Carlille som bott och arbetat i Sverige under ett antal år. Därefter kommer Agneta
Blom att prata om god ton i den politiska debatten och hur vi kan förebygga hot
mot förtroendevalda. Maria Solevid tar därefter vid och pratar om orons betydelse
för medborgarnas politiska beteende. Förmiddagen avslutas med att Christian
Fernandez ställer frågan om PK och yttrandefrihet är ett demokratiskt dilemma.
Som brukligt är ägnas eftermiddagen åt mer praktiknära exempel där Nils
Gustafsson belyser Troll på social medier. Vi får också höra ungas röster om
demokratin och Maria Strömvik som delger oss sina erfarenheter om betydelse av
EU-kunskap för den lokala demokratin. Dagen avslutas med en paneldebatt där
seminariets deltagare får möjlighet att ställa frågor till talarna.

VARMT VÄLKOMMEN

Program

Demokratins utmaningar
Moderator: Johan Wester
08.30 – 09.00 Registrering och fika.
09.00 – 09.10 Välkommen!
09.15 – 09.30

Thought from someone who can’t vote
Dr Colin Carlille, Lunds universitet, Uppsala universitet och Science Village.

09.40 – 10.25 Den goda tonen och förebyggande av hot mot förtroendevalda
Agneta Blom, docent i Statsvetenskap, Örebro universitet.
10.35 – 11.15 Svensk samhällsoro
Maria Solevid, fi.dr och universitetslektor i statsvetenskap, Göteborgs
universitet.
11.25 – 12.00 PK och yttrandefrihet – ett demokratiskt dilemma?
Christian Fernández, docent i statsvetenskap, Malmö universitet.
12.10 – 13.10 B U F F È
13.10 – 13.45 Troll på sociala medier och myndigheters beredskap
Nils Gustafsson, fil.dr. och universitetslektor vid Institutionen för strategisk
kommunikation, Lunds Universitet.
13.55 – 14.30 Ungas röster om demokrati
Zeinab El-Mestrah med unga valambassadörer, erfarenheter från satsningen
’Nordöstra Skåne röstar’ som drivs av Europa Direkt.
Ida Hein Olsson, Alva Söder och Gabriel Malmer, erfarenheter som
ungdomsombud i Lunds kommun.
14.40 – 15.20 Betydelsen av EU-kunskap för lokal demokrati
Maria Strömvik, fil. dr. i Statsvetenskap, Lunds universitet.
15.30 – 16.00 Debatt med deltagarna som avslutas med fika.

Upplysningar
Tid
Tisdagen den 29 maj 2018, kl. 8.30 – 16.00
Plats
LUX, Hörsal i Hus C, Helgonavägen 3, Lund. Vänligen gå in från
huvudentrén i hus C.
Avgift
KEFUDAGEN är avgiftsfri för KEFUs medlemmar, det vill säga anställda
och förtroendevalda i Skånes kommuner, Region Skåne och Lunds
universitet. Övriga faktureras 1 000:-.
Transport och parkering
Smidigast transport är att gå från Lund C (10 min). Buss nr 1 från Lund
centralstation mot Östra Torn passerar LUX/hållplats Sölvegatan (4
min). Observera att byggnation av spårväg medför viss ändring av
bussrutter och hållplatser i centrala Lund. Fråga chaufför när det är
smidigast att gå av för LUX, om du är osäker.
Ytterst få lediga parkeringsplatser finns i direkt anslutning till Lux. Bil
kan t.ex. ställas i Lunds centralstations parkeringshus. P-plats finns också
i SUS parkeringshus, Ovalen eller Granathen. Gott om parkering finns
vid Ekonomihögskolan (10 minuters promenad).
Anmälan
Anmäl dig via denna länk; http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/424
Märk att du måste svara på en fråga om färg när du fyller i din anmälan.
Sista anmälningsdag är onsdagen den 23 maj 2018
Undrar du något går det bra att e-posta till: Kefu@kefu.se

