
“Möten   förändrar   människor   -   människor   förändrar   världen”  
 
Sensus   region   Stockholms-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    https://kb.sensus.se/ ),   den   ska   hålla  
hög   kvalitet   och   säkras   så   att   den   uppfyller   såväl   Folkbildningsrådets   krav   som   samhällets  
förväntningar   på   folkbildningen.   

Möten  
Vi   ser   den   enskilde   människan   som   den   allra   viktigaste   byggstenen   i   samhället,   men   det   är   när  
människor   möts   som   förändring   och   utveckling   uppstår.   Därför   vill   Sensus   Region   Stockholm   Gotland  
utveckla   formerna   för   hur   möten   mellan   människor   kan   ske.   Vi   menar   att   samhällsbygget   bäst   sker  
med   folkbildning   som   verktyg   och   med   människors   likheter   och   olikheter   som   byggnadsmaterial.   
 
Vi   vill   stärka   våra   deltagare   och   träna   dem   i   att   vidga   sina   perspektiv   och   inte   enbart   utgå   från   rena  
fakta.   Detta   görs   bäst   genom   aktiva   möten   och   utbyten   mellan   våra   deltagare,   medlemsorganisationer  
och   samverkansparter,   men   också   genom   att   aktivt   utmana   deltagarens   egna   reflektiva   förmåga.   

Folkbildning  
Folkbildning   är   ett   kitt   som   håller   samman,   stärker   och   utvecklar   samhället   och   demokratin.   All   vår  
verksamhet   ska   genomsyras   av   folkbildningens   ideal   och   särart.    Vi   ser   folkbildningen   som   en   väg   mot  
att   finna   ny   kunskap   och   nå   nya   erfarenheter.    Bildning   är   förmågan   att   tolka,   reflektera   och   sätta  
samman   kunskaper   till   ny   kunskap.   Vi   ska   ha   en   gedigen   förståelse   för   våra   deltagare   och   våra  
medlemsorganisationer   och   samarbetsparters   verksamhet   och   förutsättningar   och   bidra   till   deras  
utveckling.  
 
Tillsammans   med   våra   medlemsorganisationer,   samarbetspartners   och   deltagare   ska   vi   skapa  
möjligheter   och   finnas   med   där   mötesplatser   för   bildning   utvecklas.   Vi   ska   främja   kontakter   och  
samverkan   mellan   medlemsorganisationer   och   samarbetsparter   och   agera   för   att   deltagarna   ska   hitta  
och   komma   till   oss.   Vi   ska   stödja   våra   ledare   i   deras   pedagogiska   utveckling,   ledarskap   och  
kompetensutveckling.   Alla   våra   ledare   ska   ha   ett   normmedvetet   och   normkritiskt   förhållningssätt.   

Demokrati  
Vi   vill   vara   en   aktiv   opinionsbildare   som   tydliggör   folkbildningens   roll   i   ett   hållbart   samhälle.    Vi   vill  
stärka   det   demokratiska   engagemanget   i   samhället,   inte   minst   med   tanke   på   de   förestående   allmänna  
valen   år   2022.     Vi   vill   öka   medvetenheten   om   hur   det   demokratiska   samhället   fungerar   och   vill   vidga  
synen   på   vad   demokrati   är.   
Vi   vill   arbeta   med   demokrati   ur   ideologiska-,   sociala-   och   ekonomiska   perspektiv.   Vi   vill   stärka   den  
enskilde   individens   deltagande   i   samhällets   demokratiska   fora.   Vi   vill   verka   för   bildade   individer,   ökad  
respekt   mellan   människor,   större   medvetenhet   om   klimat   och   andra   hållbarhetsperspektiv,   ökat  
engagemang   i   demokratifrågor   och   synliggjorda   ojämlikheter.   

https://kb.sensus.se/


 
I   vår   verksamhet   ska   olika   värdegrunder,   identiteter,   trosuppfattningar   samt   olika   politiska   och  
ideologiska   uppfattningar   ges   utrymme   att   mötas   och   uttryckas.Vi   vill   fortsätta   arbetet   med   att  
synliggöra   människors   liv   och   tro.   Vi   vill   främja   och   skapa   möten   över   religionsgränserna   och  
synliggöra   att   religion   är   en   positiv   kraft   i   vårt   moderna   samhälle.   Vi   menar   att   det   finns   mer   som  
förenar   människor   och   religioner,   än   som   skiljer   dem   åt.   
 
Vi   ser   kultur   som   en   självklar   del   av   demokratibygget.   Vår   kulturverksamhet   ska   stärka  
samhällsgemenskapen   och   motverka   utanförskap.   Varje   människa,   oavsett   funktionalitet   och   social  
tillhörighet,   ska   ha   tillgång   till   Sensus   Stockholm   Gotlands   kulturverksamhet.   Vår   kulturkompetens   ska  
ha   såväl   djup   som   bredd.   Vi   vill   fortsätta   utveckla   vårt   framgångsrika   arbete   inom  
musikverksamheten.  

Rättighetsbaserat   förhållningssätt  
För   Sensus   Region   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,   istället   för   att   göra   människor   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.  

Existentiell   hälsa   och   livsfrågor  

Den   existentiella   hälsan,   som   handlar   om   hur   vi   ser   på   livet,   är   av   fundamental   betydelse   för   hur   vi  
skattar   vår   hälsa   som   helhet.   En   god   existentiell   hälsa   är   ett   av   målen   för   världshälsoorganisationen  
WHO.   Den   som   har   en   god   existentiell   grund   upplever   sig   i   allmänhet   må   bättre,   har   lättare   för   att   se  
möjligheterna   och   glädjeämnena   i   livet   samt   gör   oss   bättre   rustade   att   hantera   livets   utmaningar.   

För   Sensus   Stockholm   Gotland   är   det   viktigt   att   människor   erbjuds   tillfällen   att   få   prata   om   och  
reflektera   över   livsfrågorna   tillsammans   med   andra,    för   att   inte   fastna   i   grubblerier   på   egen   hand.    Vi  
vill   vara   en   del   av   samhällets   förebyggande   arbete   mot   psykisk   ohälsa   genom   att   erbjuda  
mötesplatser   där   människor   får   träna   sin   existentiella   hälsa   och   utveckla   sin   livskraft.  

Sverige   står   inför   ett   utmanande   20-tal,   där   mycket   ska   hända   för   att   uppnå   FN:s  
hållbarhetsmål.   Vi   vill   att   Sensus   Stockholm   Gotland   bidrar   med   samtal   och   bildning   och  
med   fokus   på   att   sprida   förståelse   och   insikter   och   medvetandegöra   det   uppdrag   vi   står   inför  
i   hela   världen,   i   Sverige   och   i   vår   region.   
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