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Träff

Mobilisera och agera

7.

Mål för den sjunde träffen är att
• få lust att kämpa vidare för allas lika rättigheter
• ? (Plats för eventuellt eget mål som gruppen kommer överens om)
Inled med en kort må-runda.
Backspegel och spanrunda.
Vid vår studiecirkels sista sammankomst ska vi se tillbaka på det vi lärt oss under
cirkeln. Vi ska också se framåt. Vad går att göra för att förändra diskriminerande
strukturer och bidra till arbetet för allas lika rätt? Vad kan vi göra tillsammans med
andra i våra olika sammanhang? Vad kan jag göra som individ?
Fundera och samtala
Vilka tankar och känslor väcker bilden som inleder kapitlet hos dig? Fundera en
liten stund. Gör sedan en ”runda” där ni berättar för varandra.
Allt är möjligt!
• Fundera: Vilka problem finns när det gäller allas lika möjligheter och rättigheter?
• Brainstorma. Ledaren antecknar på tavla eller blädderblock. Lista nu allt utan att
värdera eller diskutera.
• Blev listan väldigt lång, behöver ni göra en prioritering av vilka problem ni ska
behandla. Gör det genom att var och en skriver ett kryss vid de tre problemområden hen anser vara viktigast.
• Behandla ett problemområde i taget, och börja med det som fått flest kryss.
• Vad skulle vi kunna göra för att kämpa emot detta problem, lösa det eller förbättra situationen? Brainstorma fram idéer. Det kan vara sådant vi kan göra direkt
själva eller sådant som måste lagstiftas om. Ingen idé är i detta skede för ”simpel”
eller för orealistisk. Allt är tillåtet. Ledaren antecknar.
• Vilket eller vilka (max tre) förslag känner ni mest energi för att jobba vidare
med? Prioritera igen genom att var och en sätter ett kryss vid de tre förslag som
engagerar mest. Behandla förslagen för sig. Börja med det som fått flest kryss:
• Är förslaget realistiskt? Om så är fallet:
• Vad kan vi göra?
• Hur gör vi det?
• När gör vi det?
Arbeta på samma sätt med andra problemområden som fått många kryss.

ÖVNING &
SAMTAL

ÖVNING &
SAMTAL

Till slut…
• Titta på de gemensamma förväntningar ni tog fram vid den första träffen.
Samtala i storgrupp: Har vår cirkel uppfyllt förväntningarna?
• Titta på målen för passen. Samtala i storgrupp: Är de uppfyllda?
• Fundera enskilt: Vad gav den här studiecirkeln mig?
• Berätta i några få meningar för kamraterna utifrån begreppen hänt, tänkt, känt
och lärt. Gör det i en runda då var och en får berätta oavbruten.
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