Praktisk informasjon:

Internasjonalt seminar for globalt engasjerte folkehøgskoler

Tid: Mandag 31. mars kl. 11:00 – tirsdag 1. april kl. 16:00
Sted: Holtekilen folkehøgskole, Micheletsvei 55, 1368 Stabekk
Kursavgift: Dekkes av IU med støtte fra Norad (reisen dekkes selv av
deltaker)
Påmelding: Innen 10. mars 2014 til brita@folkehogskole.no
(maks 4 elever + 1 ansatt per folkehøgskole)

Reager på urettaksjon på 1-2-3!

Foto: Øyvind Krabberød (IF)

Øvre Vollgate 13— Postboks 420
Sentrum—0103 Oslo
Tlf 22 47 43 00
brita@folkehogskole.no
www.folkehogskole.no/iu

Velkommen til seminar på Holtekilen folkehøgskole
31. mars - 1. april 2014

Velkommen
til elevfokusert seminar for globalt engasjerte folkehøgskoler
Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) ønsker folkehøgskoleelever og –
ansatte hjertelig velkommen til seminaret Reager på urett – aksjon på 1-2-3!
31. mars – 1. april 2014 på Holtekilen folkehøgskole, like utenfor Oslo.

PROGRAM (med forbehold om endringer i programmet)
Mandag 31. mars
11:00
12:00
13:00
13:15

Seminaret retter seg spesielt til solidaritetslinjer, men andre globalt
engasjerte ansatte og elever er selvsagt velkommen til å delta. Gjennom
folkehøgskoleåret har elevene fått ny kunnskap og nye erfaringer i Norge og i
utlandet om skjev ressursfordeling, urettferdighet og utfordringer
verdenssamfunnet står overfor.

Changemaker er Norges
største utviklingspolitiske
ungdomsbevegelse, og jobber med fred, klima og miljø, global helse,
internasjonal handel og gjeld og kapitalflukt. Changemaker jobber
med å stanse årsakene til at global urettferdighet oppstår og påvirker
norske politikere til å endre norsk politikk og krever at de skal jobbe
aktivt for en mer rettferdig verden på internasjonale arenaer.

På seminaret «Reager på urett – aksjon på 1-2-3!» vil Changemaker, Norges
største ungdomsorganisasjon som kun jobber med utviklingspolitikk, veilede
deltakerne gjennom prosessen fra en aksjonsidé til en gjennomført aksjon på
Egertorget i Oslo siste dag på seminaret.
Seminardeltakerne blir også oppfordret til å gjennomføre aksjonen på sin
skole/ i sitt lokalsamfunn i etterkant av seminaret. På seminaret vil deltakerne
blant annet få gode aksjonstips og høre erfaringer Changemaker har gjort seg
etter mange år med kampanjer og aksjoner for en mer rettferdig verden.
Skoler som er interessert i å delta kan melde på maks 4 elever + 1 ansatt.
IU, med støtte fra Norad og Folkehøgskolerådet, dekker seminarutgiftene,
kost og losji. Reisen til/fra Holtekilen folkehøgskole dekkes av skolen selv.
Påmelding til brita@folkehogskole.no innen 10. mars 2014.
Ta gjerne kontakt med Brita Phuthi, internasjonal sekretær i
Folkehøgskolerådet, for spørsmål: brita@folkehogskole.no, tlf: 22 47 43 18.
Velkommen til seminar 31. mars kl. 11:00 – 1. april kl. 16:00 ved Holtekilen
folkehøgskole!
Med beste hilsen

Ankomst og registrering ved Holtekilen folkehøgskole
Lunsj
Velkomst ved Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen
Reager på urett – aksjon på 1-2-3!
Innføring i aksjonsprosess fra idé til kampanje/aksjon.
v/Ingrid Aas Borge (leder) og
Vegard Foseide
(kommunikasjonskonsulent) i
Changemaker.

15:00
15:30
18:00
19:00
21:00

Kaffe/te med noe attåt
Reager på urett - aksjon på 1-2-3! fortsetter
Festmiddag
Forberedelser til aksjon: laging av aksjonsutstyr (banner, plakater etc)
Minikonsert med One Day I’ll Be a Little Old Lady: Et bittelite band
med kjempelangt navn. Synger om livet på landet og livet i u-land.

Tirsdag 1. april
08:00
08.45
09:00
10:30
11:00
12:00
13:00
14:00
16:00

Frokost
Morgensamling
Forberedelse til aksjon fortsetter v/ Ingrid og Vegard i Changemaker
Kaffe/te med noe attåt
Forberedelse til aksjon fortsetter v/ Ingrid og Vegard i Changemaker
Lunsj
Avreise til Egertorget, Oslo
Aksjon på Egertorget, Oslo.
Avslutning og hjemreise fra Oslo.

