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Huvudsaklig inriktning 2022–2024  
Sensus Stockholm-Gotland 

”Möten förändrar människor – människor förändrar världen”  
Sensus region Stockholm-Gotland vill under 2020-talet bidra till ett i alla dimensioner 
hållbart samhälle. All verksamhet ska utgå ifrån Sensus identitet och skapas 
tillsammans med och för våra medlemsorganisationer (MO), samverkansparter (SP), 
deltagare, förtroendevalda och anställda. All verksamhet genomsyras av Sensus identitet 
och stadgar (se kb.sensus.se/styrdokument/stadgar), den ska hålla hög kvalitet och 
säkras så att den uppfyller såväl Folkbildningsrådets krav som samhällets förväntningar 
på folkbildningen. Sensus region Stockholm-Gotland ska ses som en självklar aktör i 
demokratibygget och utvecklingen av vårt samhälle.  
 

Möten och samtal 
Folkbildningen är en väg mot att finna ny kunskap och nå nya erfarenheter såväl som 
forma nya bekantskaper. I centrum står mötet människor emellan och det demokratiska 
samtalet där det finns utrymme att tolka, reflektera och sätta samman kunskaper till ny 
kunskap.  
 
Sensus Stockholm-Gotland vill verka för att nya oväntade möten ska äga rum och skapa 
nya former för hur människor kan mötas. Vi uppmuntrar våra deltagare att våga närvara 
i för dem främmande sammanhang, där deltagarna utmanas i sin reflektiva förmåga och 
får möjlighet att vidga sina perspektiv. 
 
Vi fortsätter att utveckla mötesformerna och agerar brobyggare mellan olika 
deltagargrupper. Vi främjar kontakter och samverkan mellan medlemsorganisationer 
och samarbetsparter och agerar för att deltagarna ska hitta och komma till oss. 
 

Kultur 
Kulturen är en självklar del i en stark demokrati och genomsyrar vårt folkbildande 
arbete. Genom vårt framgångsrika arbete med musikverksamheten och den skapande 
verksamheten fortsätter vi stärka samhällsgemenskapen och motverka utanförskap. 
Varje människa, oavsett funktionalitet, social och/eller kulturell tillhörighet har tillgång 
till Sensus Stockholm-Gotlands verksamhet.  
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Vi värnar om att vara en plats där olika kulturer kan mötas, frodas och ta lärdom av 
varandra. Regionen ska fortsatt verka för att möten kommer till stånd inom och mellan 
alla våra medlemsorganisationer och samarbetspartners. 
 

Mening och framtidstro 
En existentiell övertygelse är av betydelse för vår livskraft och hjälper oss att navigera i 
vardagen. Det är fundamentalt för vår hälsa att känna att det finns en mening med livet 
och att vila tryggt i en framtidstro. Vi behöver vara rustade med sunda strategier för att 
hantera livets svårigheter och kan behöva stöd för att hitta ut ur egna återvändsgränder. 
En god hjälp för detta är att få bearbeta och reflektera över livsfrågorna tillsammans 
med andra. 
 
Sensus Stockholm-Gotland vill vara en del av samhällets hälsofrämjande arbete och 
dess förebyggande arbete mot psykisk ohälsa genom att erbjuda mötesplatser där det 
finns tid och rum för det goda samtalet. 
 

Rättighetsbaserat förhållningssätt 
För Sensus Stockholm-Gotland är det rättighetsbaserade förhållningssättet en viktig 
beståndsdel i all vår verksamhet. Det rättighetsbaserade arbetssättet fokuserar på att 
skapa förändring genom att stärka människors egenmakt genom t.ex. att stödja med 
saklig kunskap, kontakter och sammankoppla intressegemenskaper.  
 
Vår önskan är att aktivera människor istället för att göra dem till föremål för åtgärder. 
Vi ser deltagarna i våra verksamheter som aktörer, inte passiva mottagare som är 
beroende av oss. Istället för att styra deltagarnas lärande agerar vi för att människorna 
själva ska hitta styrka för att förbättra sin situation – då håller förändringen i längden.  
 
Vi vill verka för att alla ska känna sig lika värda, att alla vågar ta ägandeskap över sin 
egen utveckling och bildning hos oss, men också att alla tar med sig detta som styrkor i 
sin verklighet utanför vår verksamhet. 
 

Hållbarhet 
Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 och avser alla 
aspekter av människa, miljö och samhälle. Sensus Stockholm-Gotland stödjer 
samhällets nödvändiga utveckling för framtida såväl som nutida generationer genom 
samtal och bildning, för att medvetandegöra och fånga engagemang till dessa mål. Vi 
behöver också leva som vi lär och på det sättet visa att denna insikt inte bara stannar i 
samtalet, utan påverkar våra val, handlingar och prioriteringar.  
 
Hos oss visar vi hållbarhet som en naturlig del, som genomsyrar vår verksamhet. Vi 
visar att det är enkelt att ta med den i den egna vardagen. 
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