Organisationens interna åtagande
Under 2021 planerar vi att fortsätta att arbeta med att stärka demokratin i vårt län genom
medlemsorganisationernas folkbildnings-insatser. Men även i vår paraplyroll genom att stärka
organisationerna, samarbeten oss emellan och framförallt mellan folkbildningen och andra aktörer,
både offentliga och andra. Vi kommer också arbeta för att samverka med kommunerna och regionen
och om vi får möjlighet med länsstyrelsen för att påbörja aktiviteter som ska nå medborgarna inför
valåret 2022. Örebro läns bildningsförbund, ÖLBF, agerar också alltid i den samverkan som sker med
tex kommunerna i länet samt regionens olika delar, genom att påpeka att folkbildningen och
civilsamhället är en viktig kanal för att minska utanförskap och öka känslan av medbestämmande och
engagemang i sitt lokalsamhälle. Vi möjliggör också nya kontaktvägar.
Förutom att ÖLBF arbetar med att främja folkbildningen övergripande har vi också två specifika
uppdrag. Det ena handlar om att stärka folkhälsan i länet som vår folkhälsokommunikatör arbetar
med och det andra är att stärka länets amatörteteater som vår amatörteaterkonsulent arbetar med. I
nuläget handlar teaterns fokus om att fortsätta hålla igång sina verksamheter på distans för att
teatern inte ska tystna av pandemin. Kulturen och teatern är viktig i vårt öppna demokratiska
samhälle. När det gäller folkhälsoarbetet handlar fokus nu om att hitta sätt att nå grupper som
isolerats socialt av pandemin eller vars folkhälsa försämrats av tex arbetslöshet och psykisk ohälsa.
En försämrad folkhälsa är ett hot emot demokratin då den lätt kan leda till en känsla av utanförskap
eller misstro till samhället.
Övrigt internt arbete är de dialoger vi för mellan medlemmarna för att ha ett transpararent och
öppet klimat i vår styrelse. Vi jobbar på att skapa tillit för varandra för att på så sätt stärka
folkbildningens kvalitet.
Internt kommer vi att lyfta #vimåsteprata- korten i ett sammanhang med styrelsen för att få till
samtal om demokrati som kan leda till andra samtal hos medlemsorganisationerna.
Organisationens externa åtagande
Örebro läns bildningsförbund är egentligen inte en organisation som jobbar utåt emot medborgarna,
det gör istället våra medlemsorganisationer.
I år planerar vi dock att bjuda in till offentlig föreläsning på temat Demokrati och folkbildning under
våren där vi vill få fler att inse vilken roll folkbildningen har och kan ha för ett mer demokratiskt
samhälle. Inbjudna är både personer inom och utom folkbildningen. Vi kommer sätta extra fokus på
att bjuda in beslutsfattare och tjänstepersoner i länets kommuner och i regionen. Vi hoppas att det
kan leda till nya samtal och samarbeten och ökad verksamhet inom demokratiområdet. Preliminärt
genomförs detta i samverkan med #vimåsteprata
Under året planerar amatörteaterkonsulenten att ordna en föreläsning eller workshop med tema
genus och teater. Hur har manus skrivna av kvinnor tagits emot historiskt och idag? Vilka strukturer
finns kring kön inom teatern när det gäller karaktärerna på scen och hur blir det en mer jämställd
scenform?
Just nu arbetar vi också kring att främja folkbildningsinsatser kopplade till vaccinationen som ska ske
under våren. Vi är länken mellan smittskydd, folkhälsomyndigheten och sjukvården för att
folkbildningen ska kunna lyfta upp de frågeställningar som finns hos befolkningen kring tex
biverkningar. Allt detta naturligtvis för att lyfta vetenskap och fakta och minska risken att
ryktesspridning och fake news får styra hur individ och samhälle agerar. Om studiecirklar och
föreläsningar erbjuder möjlighet till att ställa frågor och egen reflektion ökar vi människors
delaktighet och trygghet.

2020 när vår organisation fyllde 100 år planerade vi att ha ett stort firande med kulturprogram,
föreläsningar, studiecirklar offentligt som en "festival" eller liknande riktat till personer i hela vårt län.
Detta fysiska firande fick ställas in men vi har fortfarande en liten förhoppning om att kunna
genomföra något under 2021. Även om det blir ett digitalt firande hoppas vi att kunna erbjuda en hel
del samtal om demokrati och delaktighet och om det demokratiska sätt som folkbildningen
organiserar sina cirklar, kurser och kulturarrangemang med. Vi hoppas också att kunna lyfta fram all
kultur som skapas inom folkbildningen.
Organisationens kommunikativa åtagande
Under året kommer vi att stärka våra relationer med länets kommuner och regionen genom olika
typer av nätverkande med tjänstepersoner och politiker. Vi kommer ha använda Demokratin 100 år
som ett sätt att leda in samtalen på folkbildningens roll för demokratin. Vi kommer att ställa frågor
om vilka behov de ser för att på så sätt försöka hitta sätt att agera inom folkbildningen.
Vi planerar också en informationskampanj där vi lyfter folkbildningens goda exempel där man
förändrat individen, en förening eller ett lokalsamhälle genom tex en studiecirkel eller annan
folkbildning. Där kommer vi lyfta hur folkbildningen spelar en stor roll för den lokala demokratin.
Kampanjen kommer löpa under hela året och rikta sig brett i länet. Kampanjen kommer att spridas
via sociala medier och ev. även inom lokalmedia brett till allmänheten.
Vi planerar också att göra ett uttalande om undertecknandet av deklarationen som ett sätt att få
lyfta vår roll för demokratin. Uttalandet kommer att spridas i lokalmedia sociala medier samt direkt
till våra samarbetsparter.
Vi kommer att sprida satsningar och kommunikation från #vimåsteprata på vår officiella
facebooksida https://www.facebook.com/orebrolansbildningsforbund
Om aktören
Örebro läns bildningsförbund är folkbildningens intresseorganisation i Örebro län.
Örebro läns bildningsförbund fyllde 100 år i fjol (2020). Sedan start har det varit en organisation som
arbetat med folkbildning och demokratifrågor tillsammans med sina medlemsorganisationer. Idag är
dessa medlemmar 11 olika studieförbund, 6 folkhögskolor, regionens biblioteksutvecklingsenhet
samt amatörteatersamverkan i Örebro län.
De är alla organisationer som bär folkbildningens demokratiska tanke och idé starkt.
Underlag

