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Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen organisation med bred
folkbildningsverksamhet över hela landet. Vår värdegrund hävdar
principen om människors lika värde baserat på de grundläggande
mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans
förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor.
Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv
medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den
liberala demokratin.
Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje
människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé
och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet,
humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans
värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft,
engagemang och utveckla sin kreativa förmåga.
Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala
kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett
demokratiskt och hållbart samhälle.

Fria tankars hem –

vår identitet

År 1920, i Slöinge i Halland, såddes ett frö till det som idag
är Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans med några
kamrater skapade bröderna Rudolf och Eric Carlsson en studieoch diskussionsgrupp, som de gav namnet ”Fria tankars hem”.
Studiecirkeln var ett sätt att ta till sig kunskap på egna villkor, för
att förändra samhället till det bättre.
När Studieförbundet Vuxenskolan bildades förenades en

landsbygdsrörelse och en
liberal idétradition i samma
studieförbund. Individens rätt
att få vara en aktiv samhälls
medborgare, närvaro i hela
landet och lokal utvecklingskraft
är våra utgångspunkter. Arbetet
för mänskliga rättigheter
är och har varit bärande
för vårt engagemang. Det
är en av anledningarna till
Studieförbundet Vuxenskolans
omfattande verksamhet
tillsammans med människor
med funktionsnedsättning.

Bildningsideal som

utmanar

De liberala bildningsidealen
genomsyrar Studieförbundet
Vuxenskolan och definierar
förutsättningar för vår
verksamhet. Människans
möjligheter ska inte avgöras
av hennes bakgrund utan
genom fri tillgång till bildning
och därmed hennes val. För
oss är människans personliga
utveckling viktig, som individ
och tillsammans med andra.
Genom möten, dialog och

utbyte av erfarenheter tillsammans med andra vidgas våra vyer.
Bildning är en process som formar våra tankar och personligheter
vilket har ett värde i sig. Ett samhälle där bildning står i centrum är
ett samhälle som utvecklas. Det finns normer och värderingar som
kan försvåra bildningsresor. När bildningens ställning utmanas och
undergrävs kämpar Studieförbundet Vuxenskolan med mod och
integritet för människors rätt till bildning.
I Studieförbundet Vuxenskolan speglas det civila samhällets
mångfald och brokighet och våra bildningsideal förblir den röda
tråden.

Folkbildning som

förnyar

Studieförbundet Vuxenskolan är en möjliggörare för människor
som vill förändra och berika sina liv samt växa som individer. Vi
tar ett stort ansvar för att även den som möter särskilda hinder och
svårigheter ska kunna hitta sin väg till bildning. Tröskeln in är låg och
välkomnandet hjärtligt. Det är en förutsättning för att nå människor
som idag står långt ifrån möjligheter till bildning.
Demokrati måste ständigt hållas levande. Vi som folkbildare har
ett särskilt ansvar för att utifrån vår värdegrund bidra till att utveckla
det demokratiska samtalet. Tillgång till moderna mötesplatser och det
goda mötet möjliggör demokratiskt deltagande och ett levande civilsamhälle. Vår verksamhet bygger på delaktighet och människors engagemang. Vägarna för att nå delaktighet kan variera men uppdraget är
detsamma. Vårt folkbildningsuppdrag är idédrivet, står fritt från stat
och kommun när det gäller mål och arbetssätt.
Våra folkbildande insatser bygger broar av förståelse och tillit
där de behövs som mest. Perspektiv breddas genom arenor där svåra
frågor konfronteras. Studiecirkeln och det goda mötet ger människor
sammanhang.

Kulturens plats

i folkbildningen

Kultur är av grundläggande betydelse
för samhällsutvecklingen och har en
självklar plats i folkbildningens ständiga
utforskande. Genom kultur skapas
arenor för kritiska och självständiga
diskussioner samt utrymme för
självförverkligande. Ett rikt lokalt
kulturliv och lokalt förankrad
kultur ger identitet, självkänsla
och utveckling.
Att visa sitt skapande för
andra är ett sätt att göra sin
röst hörd i samhällsdebatten.
Kulturen har stor betydelse
för att värna yttrandefrihet
och mångfald, och ska
inte ses som enbart ett
redskap som ska tjäna
och underordnas högre
syften. Kulturen har
ett egenvärde som
bör synliggöras och
försvaras.

Idéer för

framtiden
Folkbildningen är en levande
idé som ständigt utvecklas. Dess
potential att främja demokrati,
positiv utveckling och hållbarhet
för miljö och samhälle är gränslös.
Folkbildningen måste ha
modet att stå emot antiliberala
och faktaförnekande strömningar
som utgör ett hot mot det öppna
samhället.
Folkbildningen ger människor
egenmakt, motståndskraft och
verktyg att bygga ett hållbart
samhälle, på landsbygd såväl som
i stad.
Framtidens folkbildning skapas
av de människor som väljer att
delta.
Studieförbundet Vuxenskolan
är fria tankars hem, vi ger plats för
nytänkande.
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