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FALU DEMOKRATIDAG
Sedan 2008 firar världssamfundet den internationella demokratidagen i mitten av september
varje år. Inför 2015 års utgåva bjuder Falu kommun, Högskolan Dalarna, 2014 års Demokrati
utredning och EU-representationen i Sverige in till en temadag om framtidens demokratipolitik:

Nya möjligheter att påverka
– i Falun, Sverige och EU
9 september 2015
Högskolebiblioteket, Högskolan Dalarna

Demokratikommun 2020 i praktiken
9.00–12.00 Högskola Dalarna, sal V227
Hur stärker vi kommunikationen, medborgardialogen och det aktiva
medborgarskapet i Falu kommun? Vad är utmaningarna, hindren,
möjligheterna? Medborgardialogplattformen Demokratikommun 2020
som antogs i kommunfullmäktige i april. Det innebär att alla nämnder, förvaltningar, kommunala helägda bolag och styrelse nu har i
uppdrag att jobba med de här frågorna på ett nytt, fördjupat sätt.
Välkommen till en (intern) inspirationsförmiddag med dialog och
samtal för förtroendevalda och tjänstemän i kommunen samt
inbjudna forskare från Högskolan Dalarna, Örebro Universitet och
den nationella demokratiutredningen. Moderator Bruno Kaufmann,
ordförande Val- och demokratinämnden och Pernilla Nylander, demokrativägledare.

ANMÄLAN
Anmäl dig till förmiddags
seminariet genom att maila till
anmalan@falun.se
Ange ev specialkost.
Sista anmälningsdag 1/9.

Fika och lunch på Lugnetkyrkan ingår.
Anmälan krävs, se här intill.
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Kanalen mellan valen – ökad delaktighet och
inflytande mellan valen
13.00–17.00 Högskolebiblioteket
Hur kan vi skapa ökad delaktighet i politiska beslut som tas mellan
valen? Hur kan fler bli engagerade och vara med och påverka? Medborgardialog, medborgarförslag, folkinitiativ och folkomröstningar
är olika metoder – men hur fungerar dem? Är kunskapen om vad som
händer inom EU tillräcklig? Bidrar det till ett demokratiskt underskott? Hur kan insynen, delaktigheten och inflytandet öka?

!

Eftermiddagsseminariet är
öppet. Ingen anmälan krävs.
Seminarierna kommer också att
webbsändas på
falun.se/demokratidag
Programuppdateringar på
falun.se/demokratidag

13.15–15.00 Del 1: Fokus Sverige
Lyssna på erfarenheter och förslag från forskare i den nationella
demokratiutredningen, och från Finland som kommit långt när det
gäller deltagandedemokrati. Kom med egna förslag och idéer eller
var med och rösta på de förslag som presenteras och få insyn i
demokratiutredningens arbete. Var med, ta ställning och rösta fram
de bästa idéerna och förslagen.
Med Olle Wästberg (ordförande), Daniel Lindvall, Adiam Tedros och
Matilda Wärmark från den nationella Demokratiutredningen samt
forskarna Martin Karlsson och Joachim Åström från Örebro Universitet och samordnaren för den finska demokratipolitiken, Niklas
Wilhelmsson. Dessutom deltar gymnasieelever från Falu kommun.
Moderator Thomas Sedelius, statsvetare, Högskolan Dalarna.

15.00–15.30 Fikapaus
15.30–17.00 Del 2: Fokus Europa
Paneldiskussion med samhällsvetarstudenter, forskare och EU representationen i Sverige som tar utgångspunkt i EU kommissionens nya
rapport om den deltagande demokratin och det europeiska medborgarskapet. Om utmaningar och möjligheter med den gränsöverskridande europeiska demokratipolitiken.
Med Johan Wullt, kommunikationschef på EU representationen
i Sverige, samhällsvetarstuderande vid Högskolan Dalarna och
forskare Mats Öhlén, Högskolan Dalarna, med flera. Moderator Anna
Parkhouse, statsvetare och EU-forskare, Högskolan Dalarna.
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