Identitet och politik

- en idépolitisk kurs om socialism, liberalism och
identitetspolitik
Socialism och Liberalism föddes på 1800-talet i en tid då
demokratin var fjärran och självbestämmande för såväl
minoriteter som kvinnor var något avlägset och udda.
Lång tid har förflutit sedan dess och både världen och
politiken har förändrats.

KURSINFORMATION
Socialism och Liberalism föddes på 1800-talet i en tid då demokratin
var fjärran och självbestämmande för såväl minoriteter som kvinnor
var något avlägset och udda.
Lång tid har förflutit sedan dess och både världen och politiken har
förändrats.
Hundra år efter att rösträtten infördes i Sverige spelar identitet, ras
och kön stor roll i den politiska debatten och i den västerländska demokratin. Hur ska ideologier som liberalism och socialism, ideologier
skapade i en annan tidsålder och under andra villkor, förhålla sig till
denna nya samtid?

Allmänt om kursen:
Kursen går på distans och är uppdelat i tre tematiska block.
• Det första blocket har fokus på ideologi och identitetspolitik
• Det andra blocket är utgångspunkten frågan om ras och identitet
i Sverige
• Det sista blocket ägnas åt politiken och frågan om framtiden för
frihet och jämlikhet.
Varje block består av ett helginternat samt två kursuppgifter.

Pedagogisk idé:
Kursen bygger på modern folkrörelsepedagogik som är inkluderande och demokratisk till sin natur. Den är en idé om att alla människor
oavsett bakgrund och studieerfarenhet bär på kunskaper värda att
dela med andra. Föreläsningar och diskussioner varvas med gästföreläsare.

Datum:
•

17 augusti - 18 december 2020

Internat:
Internaten genomförs följande tillfällen (under Corona-pandemin online)
• 28-30 augusti
• 16-18 oktober
• 4-6 december

Plats:
Viskadalen Kurs & Konferens

Kostnad:
Kursen är kostnadsfri men deltagaren står för resor, kost, logi och
litteratur.
Helpension totalt 3 helger:
Enkelrum 9 735 kronor/person
Dubbelrum 8 145 kronor/person
Dagpaket, ej logi 5 925 kronor/person
Hör med din arbetsgivare, fack eller arbetarekommun om de kan stå
för hela eller delar av kostnaden.
Anmälan görs via vår hemsida! (www.a-folkhögskolorna.se)

Sista anmälningsdatum:
•

28 maj 2020
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