
2. SKICKA DITT
KLIPP TILL OSS
- SUPERLÄTT!

       Använd din mobiltelefon.

   Ditt klipp ska max vara 20-60

sekunder långt. Spela in klippet

liggandes. I klippet berättar du (eller

visar, var kreativ) hur DU är folkbildning.

Vad betyder folkbildning för dig?

Avsluta klippet med att säga 

"Jag är folkbildning". 

Skicka din video till oss innan 10 maj om du vill bli publicerad i våra kanaler! 
Whatsapp: 0708830174 eller Mail: info@ibnrushd.se

 

SPELA IN DIN VIDEO 
GÖR SÅ HÄR:

1.
 "JAG ÄR FOLKBILDNING"

#JAGÄRFOLKBILDNING

VI BEHÖVER DIG!



Dela gärna din video ihop med en kort beskrivande text. 
Skriv själv eller kopiera och klistra in någon av våra texter nedan.

Lång text, exempelvis bra för Facebook

Civilsamhällets utrymme krymper. 

Allt fler populistiska röster kräver avfinansiering av folkbildningen. Men studieförbund som Ibn Rushd
behövs! Varje år tar 1,2 miljoner människor stora steg, små steg och modiga steg på sin egen
bildningsresa. Tillsammans representerar vi folkbildningen. Precis som för 150 år sedan stärker
studieförbunden människor och ger dem verktyg att ta plats i samhället på lika villkor som alla andra. Vi
behöver bli fler som står upp för folkbildningen! Tack för att du delar med dig av vad folkbildning betyder
för dig! #jagärfolkbildning

Göteborg stad är ett exempel där civilsamhällets utrymme krymper. En JO-anmälan visar att staden brutit
mot åsiktsfriheten. Kammarrätten säger att staden bryter mot lagen när den undanhåller dokument i
bidragsärenden. Nya strategier föreslås mot våldsbejakande extremism med allvarliga konsekvenser för
hur minoriteter kan organisera sig. Föreningsverksamhet för unga troende har sedan länge förlorat
finansiering. Den som inte kan bevisa att den är TILLRÄCKLIGT demokratisk hotas med att bli utan lokal
och finansiering. Medan stadens nya bidragsmodell inkluderar förslag om att bidrag inte ska få gå till
religiösa eller partibundna organisationer. Den muslimska folkrörelsen är särskilt utsatt men inte den
enda som drabbas när staden bland annat utgår från den hårt kritiserade terrorforskaren Magnus
Ranstorp när dem formulerar den lokala civilsamhällespolitiken, läs mer här:
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/VqJ274/svensk-folkbildning-under-attack 

Kort text, exempelvis bra för Instagram

Civilsamhällets utrymme krymper. Allt fler kräver avfinansiering av studieförbunden. Men studieförbund
som Ibn Rushd behövs! Vi behöver bli fler som står upp för folkbildningen och berättar hur viktig den är!
Tack för att du delar med dig av vad folkbildning betyder för dig! #jagärfolkbildning

Om studieförbundet Ibn Rushd:

Ibn Rushd är ett studieförbund med fokus på mångfald, rättigheter och livsåskådning.
Vårt utbud av studiecirklar och kulturarrangemang skapar delaktighet och bidrar till att människor med
olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans. Med folkbildning som verktyg arbetar vi för ett
samhälle där demokratin inkluderar alla.

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/VqJ274/svensk-folkbildning-under-attack

