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Folkbild
dning bygger på engageemang och vilja att
dela meed sig och beröra andraa människor. Till
folkbildningen i Västra Götaland är tusen
ntals
engagerrade människor på någgot sätt kop
pplade.
Alla med ett jäsand
de engagem
mang och med viktiga
ärenden
n. Det hand
dlar om cirkeelledare elleer
folkhögskolelärare som brinneer för att förmedla
kunskap
p och det haandlar om kulturarbeta
k
are av alla
de slag som i föreställningar, föredrag
f
och
utställningar sökerr nå ut med för dem vikktiga
budskap
p och ärend
den.
Västra Götalands
G
B
Bildningsför
bunds styreelse har besslutat att tilldela årets ffolkbildarprris 2010
till föresställningen Resandeblo
od av och med
m Bennie Åkerfeldt och
o musikern Pelle Jaggeby.
Föreställningen byggger på Ben
nnie Åkerfeldts bok ”Bu
uron kallar oss tattare””, som är en
n
ning av Bennies egen släkthistoria
s
a. I föreställningen ges en levande och mycke
et
beskrivn
beröran
nde bild av hur
h en av Svveriges minoritetsbefo
olkningar haar behandlats genom tiiderna.
Självklart kan vi åhörare inte undgå
u
att reeflektera övver hur vi haanterar min
noritetsgrup
pper i
Sverige idag.
Bennie och Pelle haar under 20
009 genomffört ett åttiotal förestäällningar, hu
uvudsaklige
en i
Västra Götalandsre
G
egionen och
h med dessaa nått över 3000 perso
oner. ABF Väästra Götalaand har
stöttat projektet
p
occh i anknytn
ning till dettta och kultu
urprojektet ”Snarsmon
n” startat ettt
trettiotaal studiecirkklar.
Eftersom
m en viktig uppgift för folkbildninggen är att värna
v
de dem
mokratiska värdena i
samhälllet, känns det särskilt angeläget
a
attt belöna Be
ennies och Pelles projeekt ett år dåå ett
främlinggsfientligt politiskt
p
parti på bred front ställer upp i såväl riksdags‐ so
om landstin
ngs‐ och
kommunalval.
Det kän
nns också mycket positivt att vi på samma årssmöte som priset delass ut också kommer
att behaandla en an
nsökan om medlemska
m
p i Västra Götalands
G
Biildningsförb
bund från Svveriges
första ro
omska folkh
högskola, Agnesbergs folkhögskol
f
a i Göteborrg.
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