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Boka en demokratitalare



“Vänj dig aldrig, blunda inte för det 
obekväma, för tecken som kan förebåda 
ondska. Höj din röst för rättvisan, fånga 
ögonblicket när din röst kan ändra på 
det påbörjade onda och var med och 
skapa en bättre värld. Tillsammans 
har vi startat #ViMåstePrata för 
att skapa mötesplatser och samtal för 
demokratin. Här finner du människor 
som vill prata och lyssna. Boka någon 
av dem idag.” 

hédi fried
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Ett hundratal författare, forskare, föreläsare, folkbildare, kulturpersonligheter och samhälls- 
visionärer står till folkbildningens förfogande. Engagerade personer som reser landet runt för att 
samtala och mötas kring demokrati. Vem vill du träffa?

Samtal handlar inte bara om att prata, utan också om att lyssna. Så kan vi överbrygga klyftor,  
genom ömsesidig dialog och nyfikenhet. Sådan är demokratin, det är inte fel att ha olika åsikter, 
men respekten för varandra är nödvändig. Så kan alla bli delaktiga. Många känner oro inför fram- 
tiden, men det finns också mycket hopp och många som vill vara med och skapa god förändring.

Demokratitalarna

Varför prata?
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I en demokrati ska människor känna tillhörighet och 
kunna vara med och bidra och påverka sin framtid.  
Därför är demokrati så viktigt.  

Frågan som ligger nära mig är bemötandet av nyanlända 
och även de som är svenskfödda som levt här längre än i 
andra länder. Just nu är det väldigt segregerat och påtag-
ligt att vissa uttrycker sig på ett sätt som skadar andra 
och att samhället accepterar det. Att några uttrycker sig 
helt fritt i demokratins namn, utan några konsekvenser, 
skapar oro. Demokratin ska användas för att föra fram en 
politik som förenar människor med olika erfarenheter, 
inte delar upp människor.
 
Jag är förvånad över att så många inte är medvetna om vad 
demokrati egentligen är, inte ser välfärden och vilket bra 
land vi lever i och hur viktigt det är att värna detta framåt. 
Vi måste bli medvetna om hur bra vi har det i jämförelse 
med andra och hur viktigt det är att vara aktiv i arbetet för 
demokratin. Vi måste säga ifrån och inte bara hänga med.

Folk tar demokratin för  
given, som luften vi andas 

pa modou badjie 

Några av Demokratitalarna
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Demokratins idé och betydelse behöver hela tiden formuleras  
och omformuleras för att ges innebörd och mening. Den är som 
riktig kärlek, den djupnar då vi talar om den och tar emot den. 
Jag blir uppmuntrad av den lust att engagera sig för viktiga 
frågor som finns och som jag möter runt om i landet. De krafter 
som ifrågasätter sunda reformer inom klimatpolitiken är samma 
krafter som vill rulla tillbaka jämställdhet och rättvisa för 
minoriteter, som förhindrar en humanitär migrationspolitik 
– och som beundrar demokratiföraktande regimer i Ungern, 
Polen, USA och flera länder i Latinamerika. Att hejda utbred-
ningen av de destruktiva krafterna och den nationalistiska 
högerpopulismen är den viktigaste politiska frågan just nu.  
Det skulle lösa många problem samtidigt om vi lyckas med det. 

Det viktiga är att alltid prata om demokratin, för den lever 
inte av sig självt. Den måste alltid erövras – i varje tid, i alla 
sammanhang. Jag möter engagemang överallt – på jobbet och 
privat. De flesta är enormt engagerade i många frågor. Den 
viktigaste politiska frågan för mig är klimatförändringarna. 
Men det kan vara svårt att kanalisera sitt engagemang i rätt 
forum. Jag tror många längtar efter ett sammanhang, att få bli 
delaktiga på riktigt.

Många längtar  
efter sammanhang 

lena endre

Demokrati är som  
riktig kärlek 

sverker sörlin
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Samtalar gärna om retorik för en 
bättre demokrati, islamofobi ur ett 
feministiskt perspektiv och ungas 
egenmakt och organisering. 

Samtalar gärna om delaktighet för 
alla, med fokus på personer med funk-
tionsnedsättningar.

Demokratins grunder

Samtalar gärna om hotet mot demo-
kratin är verkligt eller överdrivet och 
om sin bok Orden som formade Sveri-
ge (2018) – en utforskning av svenska 
värderingar och Sverigebilden.  

Samtalar gärna om vad som krävs 
av oss som medborgare om vi ska 
upprätthålla demokratin. ”Att skapa 
innebär att göra motstånd.”

Samtalar gärna om drivkrafterna och 
kommunikationsstrategin bakom 
Brexit, Trump och den populistiska 
vågen. 

elisabeth åsbrink stina oscarson per ödling

kjell stjernholmzaynab ouahabi

 ”Demokrati utgår  
från tillit och kan  

aldrig bygga  
på rädsla.” 

elisabeth åsbrink

Demokrati & folkbildning
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Samtalar gärna om sin historia, möten 
med ungdomar och den önskan som de 
flesta av oss delar om att bli den männ-
iska vi innerst inne vill vara.  

Samtalar gärna om civilsamhällspod-
den och kärleken och kraften hos det 
ideella. 

Samtalar gärna om #jagärhär, hur pro-
paganda och näthat på sociala medier 
begränsar yttrandefriheten och hotar  
demokratin. Hur vi alla kan involvera 
oss i samhällsdebatten genom modiga 
samtal.

Engagemang & civilkurage

emerich roth tjarls metzmaa mina dennert

mina dennert

 ”Människor gör som andra människor gör. Skriver någon något fult på 
nätet då försöker andra överträffa det med att vara så ful i mun och så 
äcklig som möjligt. Men om då någon bryter det, går in och försöker styra 
upp på ett trevligt sätt, ja, då pratar folk med en trevlig ton i stället.”
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EU & internationella frågor

Samtalar gärna om demokrati, mänsk-
liga rättigheter i Europa och världen.   

Talar gärna om att ekonomisk tillväxt 
självklart är viktig, men att en tillväxt 
som förstör skogar, odlingsmark och 
färskvatten är “oekonomisk”, nyttan är 
mindre än den skada som vållas. 

Samtalar gärna om europeiska trender 
inom litteratur och yttrandefrihet.

birgitta ohlsson anders wijkmangunnar ardelius

Lika rättigheter

Samtalar gärna om att leva som kvinna 
i Saudiarabiens könsapartheid och om 
vikten av att skapa förståelse för köns-
segregationens följder. 

Pratar gärna om hur ett lyckat jäm-
ställdhetsarbete går till. Om vad hän-
der med kvaliteten när kulturen strävar 
efter jämställdhet och mångfald? 

Samtalar gärna om barn- och ung-
domsrelaterade frågor, antirasism, jus-
titiefrågor, skatterätt, jämställdhet och 
utrikespolitik med fokus på folkrätten. 

hana al-khamri anna sernerlawen redar
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Folkhögskolor och studieförbund kan boka någon av de 120  
demokratitalarna genom #ViMåstePrata till föreläsningar,

samtal och andra arrangemang.

Det är bra med framförhållning och flera förslag på datum.  
Alla talare kan inte resa till alla platser i landet, men kom med  
förslag! Tid och eventuellt arvode anpassas för varje tillfälle.

Sprid folkbildningens viktiga demokratiarbete. Lägg ut information  
och bilder på sociala medier och tagga med #ViMåstePrata 

Skapa möten om viktiga samhällsfrågor
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Demokratitalare A–Ö
A

Nabila Abdulfattah, Verksamhetsutvecklare 
ABF Botkyrka, konstnär
Hana Al-Khamri, Folke Bernadotte- 
akademien, författare
Kerstin, Alnebratt, Föreståndare,  
genusforskare, Göteborgs universitet,  
tidigare kommunalråd Göteborgs stad
Seluah Alsaati, Verksamhetsutvecklare  
ABF Järva, Street Gäris
Sarah Ameziane, Svenska Hijabis
Erik Amnå, Politikerskolan, professor 
statskunskap
Gunnar Ardelius, Författare, översättare
Hanna Armelius, Filosofie doktor  
nationalekonomi, rådgivare Riksbanken
Maria Arnholm, Tid. statsråd  
i Utbildningsdepartementet,  
partisekreterare Liberalerna
Henrik Arnstad, Författare,  
vetenskapsjournalist och historiker
Peter Aronsson, Historiker, professor 
Linné-universitetet
Michael Arthursson, Partisekreterare  
för Centerpartiet
Yusuf Aydin, KD-politiker och  
styrelseledamot Bilda

B
Pa Modou Badjie, Artist/författare och 
verksamhetsutvecklare på Studieförbundet 
Vuxenskolan
Håkan A Bengtsson, VD Arenagruppen
Jesper Bengtsson, Journalist, författare, 
chef Tankesmedjan Tiden samt chefredaktör 
tidningen Tiden
Lasse Berg, Författare och hedersdoktor
Henrik Berggren, Journalist och författare
Lena Berggren, Docent i historia
Tilde Björfors, Forskare, cirkusdirektör 
Cirkus Cirkör och konstnär
Tomas Björkman, Entreprenör, finansman 
och fastighetsutvecklare

Agneta Blom, Lärare i statsvetenskap och 
docent i Statskunskap vid Örebro universitet. 
Arbetar för närvarande med utbildningar  
för förtroendevalda och är involverad i 
Demokrati projekt riktade till ungdomar.
Anna Bornstein, Författare och journalist
Kevin Brown, Verksamhetsutvecklare  
ABF och bandyspelare
Eva Brunne, Biskop i Svenska kyrkan,  
Stockholms stift
Karin Bäckstrand, Statsvetenskapliga  
institutionen, Stockholm Universitet

C
Ulrika Carlsson, Förbundsordförande  
Studieförbundet Vuxenskolan
Niklas Cserhalmi, Museichef på Arbetets  
museum, styrelsemedlem i Riksförbundet  
Sveriges muséer med ett förflutet som lektor  
på Sveriges Lantbruksuniversitet

D
Dilsa Demirbag-Steen, Generalsekrete-
rare på Berättarministeriet, författare och 
journalist
Mina Dennert, Journalist och grundare av 
#jagärhär
Annika Dopping, Moderator, föreläsare  
och filmproducent

E
Stefan Einhorn, Professor i molekylär  
onkologi och författare
Niklas Ekdahl, Journalist, författare  
och programledare
Jan Eliasson, Diplomat, utrikesminister  
och ordförande i FNs generalförsamling
Lena Endre, Skådespelare

F
Renata Fejzulovic, Verksamhetsutvecklare 
ABF  

Erik Fichtelius, Journalist och författare
Bo Forsberg, F.d. generalsekreterare Diakonia
Stig Fredriksson, Journalist och författare

G
Stina Gullander, Normkritisk fotograf

H
Jörgen Hammarin, Vice ordförande ABF
Ann-Sofie Henriksson, Förbundschef på 
Medborgarskolan
Bernt Hermele, Journalist
Claes Hultling, Narkosläkare, föreläsare  
och samhällsdebattör
Annika Hamrud, journalist (om populism)

I
Lars Ilshammar, Bitr. riksbibliotekarie vid 
Kungl. biblioteket.

J
Jörgen Johansson, Universitetslektor 
Halmstad
Stefan Jonsson, Författare, kritiker på  
DN och professor i etnicitet på Linköpings 
universitet
Inger Jägerhorn, Journalist, tidigare  
ledarskribent och utrikeschef på DN

K
Mats Karlsson, VD Utrikespolitiska institutet
Jocke Kellokumpu, Verksamhetschef på 
BioRio
Kajsa Klein, Mediaforskare och  
demokratiaktivist
Johan Kuylenstierna, Vice ordförande  
i klimatpolitiska rådet

L
Mattias Lahti Davidsson, Tidigare journa-
list, nu arbetsrättsliga medlemsrådgivare på 
Fackförbundet ST, moderatorerna och förelä-
sarna för #jagärhär
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L 
Nina Larsson, Förbundschef på  
Studieförbundet Vuxenskolan
Peter Larsson, Samhällspolitisk chef på 
Sveriges Ingenjörer
Maria Leissner, Ambassadör i Senegal  
och Benin, samt Sahel-sändebud vid UD
Per-Inge Lidén, Styrelseordförande  
på Bilda
Julie Lindahl, Författare och utbildare
Helena Lindholm, Professor i freds- och 
utvecklingsforskning på Göteborgs universitet
Bengt Lindroth, Journalist och radiokorres-
pondent i Finland, Baltikum och Norden, samt 
politisk redaktör på Expressen
Daniel Lindvall, Doktor i sociologi
Anna-Lena Lodenius, Journalist, författare 
och föreläsare
Wanja Lundby-Wedin, F.d LO-ordförande 
och förtroendevald inom Svenska kyrkan
Johan Lönnroth, Politiker och tid. vice  
ordförande Vänsterpartiet

M
Maria Mattsson Mähl, Välfärdsentreprenör 
och VD för utbildnings- och matchnings- 
företaget AlphaCE
Tjarls Metzmaa, Föreningsmänniska
Per Molander, Tekn. dr, författare och  
tidigare generaldirektör
Lilian O Montmar, Författare, skribent  
och adjunkt
Omar Mustafa, Förbundsrektor på Ibn Rushd

N
Calle Nathansson, VD på Folkets hus & 
Parker
Annelie Nordström, Arbetsmarknads- 
politisk talesperson F! och fackförenings- 
funktionär

O
Per T Ohlsson, Journalist på Sydsvenska 
Dagbladet
Johan Oljeqvist, VD på Fryshuset

Birgitta Ohlsson, Tid. riksdagsledamot  
Liberalerna och tid. EU- och demokratiminister
Madeleine Opira, Grundare A Million minds
Stina Oscarson, Debattör och skribent
Suzanne Osten, Teater och film
Zaynab Ouahabi, ABF, Gör din röst hörd

P
Åsa Paborn, Förbundssekreterare på Bilda
Rouzbeh Parsi, Historiker och lektor,  
Mänskliga rättigheter & historia vid  
Lunds universitet
Kristina Persson, Fd framtidsminister, 
grundare av Global Utmaning och initiativ-
tagare till #ViMåstePrata
Vesna Prekopic, Skribent Arena

R
Lawen Redar, Riksdagsledamot S och  
ledamot i justitieutskottet
Elisabeth Reslegård, Projektledare och  
engagerad i kultur- och samhällsfrågor
Emerich Roth, Överlevande, författare,  
föreläsare och socialarbetare
Camilla Rehn, Pedagog och utbildnings- 
ansvarig på Teskedsorden

S
Kitimbwa Sabuni, Talesperson för  
Afrosvenskarna
Daniel Sachs, VD Proventus
Tove Samzelius, Forskarstudent
Pierre Schori, Svensk diplomat och politiker
Araia Ghirmai Sebhatu, Jurist och  
grundare av Black Coffee
Anna Serner, VD Filmhuset
Kjell Stjernholm, Grundare av  
Moomsteatern och verksamhetsutvecklare  
på Studieförbundet Vuxenskolan
Jesper Strömbäck, Professor i journalistik 
och politisk kommunikation vid Göteborgs 
Universitet
Christer Sturmark, VD Vetenskapsförlaget 
Fri Tanke
Joakim Stålåker, Generalsekreterare på 
Förbundet Vi Unga

Mats Svegfors, Journalist, politiker och tid. 
chefredaktör på SvD
Johan Söderman, Docent i musikpedagogik
Sverker Sörlin, Författare, idéhistoriker och 
professor i miljöhistoria

T
Carl Tham, Tid. Sida, utbildningsminister och 
Sveriges ambassadör i Tyskland och författare
PO Tidholm, Författare
Tjia Torpe, F.d. kulturborgarråd och folkbildare
Lars Trädgårdh, Historiker och professor  
vid Ersta-Sköndal

V/W
Michael Wernstedt, Partiledare för Initiati-
vet, tidigare Raoul Wallenberg Academy
Bengt Westerberg, Tid. partiledare (L)     
Gunnar Wetterberg, Historiker, författare 
och tidigare diplomat
Kristina Wicksell, Föreläsare och kommuni-
katör på Make Equal
Anders Wijkman, Författare, samhälls-
debattör, tid. politiker och generalsekreterare 
för Röda Korset
Monika Olin Wikman, Jurist, skribent i 
samhällsfrågor med erfarenhet av statlig och 
kommunal verksamhet
Monica Widman Lundmark, Förbunds-
sekreterare på ABF
Björn Wiman, Kulturchef på Dagens Nyheter
Per Wirtén, Författare och frilansskribent
Benton Wolgers, Lärare på folkhögskollärar-
programmet på Linköpings universitet och 
ordförande på Ordfront
Olle Wästberg, Styrelseproffs och  
samhällsaktivist

Å/Ä
Elisabeth Åsbrink, Författare

Ö
Per Ödling, Professor i telekommunikation 
vid Lunds universitet
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