Botkyrka kommun 2018
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Den 21 april 2018 kl. 13.00 - 21.00,
Hallunda Folket hus
• Aktiviteter för barn finns kl. 13.00 - 18.30
• Representanter från kommunfullmäktiges politiska partier
finns på plats för mingel och samtal om vad som är viktigt
kring kommunens politik och frågor inför valet 2018.
PROG RAM
13.00 Presentation av dagen och veckans innehåll
• Presentation av programmet – Siduri Poli.
• Vad händer i veckan kring jubileet och varför firar vi i år?
		 – Ahmad Azizi, demokratikutvecklare i Botkyrka kommun.
• Ebba Östlin – kommunstyrelseordförande hälsar
		 välkommen.
13.20 Vad har hänt på 100 år?
• Demokratins utveckling ur ett Botkyrka perspektiv
		 – Leif Magnusson, verksamhetschef på Mångkulturellt
		 centrum. (45 min)
• Bensträckare – En övning så alla får sträcka på sig 		
		 – Siduri Poli. (10 min)
• En för alla, alla för vem? En föreläsning om demokratins
		 utmaningar i ett mångkulturellt samhälle – Edda Manga
		 och René Leon Rosales, forskare på Mångkulturellt 		
		 centrum. (45min)
15.00 Fika (20 min)
15.20 Utmaningar och utveckling av
demokratin i Botkyrka framöver
			
• Filmvisning: Att hålla demokratin levande – Producerad
		 av Folk TV och Radio Botkyrka. (15 min)
• Dagens utmaningar för demokratin och blicken framåt
		 – Erik Amnå, professor i statskunskap och ordförande
		 för Höj Rösten. (45 min)

16:20 Paus (10 min)
16:30 Utmaningar och utveckling
av
			
demokratin i Botkyrka framöver
- fortsät

tning

• Var det bättre förr? Minnesrika tillb
akablickar
– Seniorer från Botkyrka. (35min)
• Nya generationens syn på demokr
ati
		 – Ungdomsfullmäktige i Botkyrk
a. (40 min)
• Vad gör vi med demokratiutveckling
och inför valet 2018
		 i Botkyrka? – Ahmad Azizi - demokra
tiutvecklare (15 min)
• Avslutningspanel ”Demokrati är inte
något som upp		 står, det är något som görs” Hur
går vi vidare för att
		 utveckla demokratin framöver? –
En person från varje
		 programpunkt deltar. (30 min)
18.30-21.00 Middag och kvällens
kulturella aktiviteter
• Enkel buffémiddag med dans, poe
si och musik från
		 olika artister under kvällen.
• Prisutdelning på ”tipsrunda” kl. 20.
15
Utställning från Mångkulturellt Cen
trum ”En för alla,
alla för vem?” finns på plats hela
dagen.

