
 

LJUDINSPELNING ACTIVE CITIZENSHIP 
 
Hej och välkomna till en ny temavecka! 
 
Den här veckan ska vi undersöka samhällsentreprenörskap (SHE) utifrån en bredare 
ide om människors engagemang & involvering - att ta initiativ tillsammans med andra 
på den plats där man bor eller i viktiga frågor.  
 
Engelska wikipedia: 
“Active citizenship refers to a philosophy /.../ which advocates that members of 
charitable organizations, companies or nation-states have certain roles and 
responsibilities to society and the environment, although those members may not 
have specific governing roles.  
 
Glokala folkhögskolan tagit sitt namn från uppmaningen: Agera lokalt, tänk globalt! 
och vi arbetar för att integrera den uppmaningen i våra olika utbildningar. 
 
Diskussionen om begreppet SHE första veckan, eniga om att det handlar om att 
agera för att förbättra samhället.  
 
Efter att ha läst era inlämningar till uppgift 1 se att ni alla är/har varit engagerade i 
samhället på olika sätt, med allt från att skapa konstkollektiv, kulturhus & 
inkluderande dans via gemensamma odlingar & glesbygdsgemenskap till sexuellt 
samtycke, psykisk ohälsa och Fair trade. 
 
Här har vi Aktivt medborgarskap i allra högsta grad! 
 
Läs gärna varandras! Inspirerande.  
 
Kan vi som medborgare göra skillnad i världen? Ja, det kan vi i allra högsta grad! 
Det finns många exempel! Rösträttsrörelsen i början på århundradet är ett av många 
exempel där kämpande medborgare gick samman och lyckades genomföra en 
OMFATTANDE samhällsförändring: en tidigare exkluderad halva av befolkningen 
inkluderades nu i allmänna val. 
 
Ett annat mer nutida exempel ser vi i den rörelse som startade med Greta Thunberg. 
Hon startade en skolstrejk, och som har växt snabbt. Just nu är vi mitt i en ny global 
klimatstrejkvecka, och nu på fredag uppmanas även vuxna att delta i ungdomarnas 
klimatstrejk. Mer om hur du kan stödja kampen eller delta längre ner på sidan. 
 
Vi ska också lyssna på ett samtal mellan Greta T och Naomi Klein, som 



 

genomfördes för ett par veckor sen. I temat finns en förkortad version men du hittar 
länk till längre version här på sidan. Naomi Klein är författare, filmskapare och 
klimataktivist. Hon och Greta möts och pratar om bl. a. ansvaret Greta fått som 
representant för en global rörelse, om att ena olika kamper, om att vara öppen med 
en diagnos och, så klart, om klimatet. 
 
Vidare ska vi läsa hela eller delar av Malin Gawells kapitel i antologin Samhällets 
entreprenörer: Samhällsentreprenörskap för en global utveckling.  
 
I texten beskrivs till en början organisationen Attac!, hur den startades i Sverige och 
hur engagemanget inom den sett ut. Sedan förs mer generella diskussioner under 
rubrikerna Innovativt handlande och organisering, Några ord om samhällsnytta, och 
Aktivism som samhällsentreprenörskap. Du kan välja att läsa hela kapitlet, eller 
enbart de nyss nämnda delarna. 
 
När ni har tagit del av materialet börjar det verkligt viktiga i det här temat och det är 
samtalet mellan oss som deltar. Vi har skapat en forumtråd för att reflektera över 
innehållet i temat, och relationen mellan SHE och aktivt medborgarskap. Frågor finns 
som stöd men känn er fria att skriva helt fritt. 
 
Vi önskar att ni dels skriver ett eget inlägg med era reflektioner, där ni också gärna 
får ställa frågor, och dels svarar på minst två kurskamraters inlägg - för att skapa 
dialog.  
 
Vill ni fördjupa er ytterligare har vi med en text av Karl Palmås, om hur välfärdens 
nya lösningar växer fram utanför dagens etablerade strukturer. Vill ni är det så klart 
välkommet att också ta in tankar om den texten i era reflektioner! 
 
Med det säger jag tack för mig och önskar er en givande vecka! 


