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De allra flesta av oss vill att alla
människor ska få leva ett bra liv och
vill ta ansvar för vår fantastiska planet.
Därför är det lätt att bli frustrerad över
ojämlikhet, kortsiktighet, ansvarslöshet
och maktlöshet. Vi kan inte vänta på
att någon annan ska fixa framtiden.
Låt oss ta makten över våra liv och
återuppfinna demokratin tillsammans!

I distanskursen Glokala tankesmedjan
läser och reflekterar vi för att förstå
vad som händer här i världen. Vi inspi
reras av medborgarinitiativ och sociala

rörelser, vi deltar i samhällsdebatten
genom att skriva insändare och vi
undersöker hållbara framtidsstrategier.
Kontakten sker via vår kursplattform
på nätet och du avgör själv vilken tid
på dygnet du läser och skriver.

Under året har vi två till tre internat
träffar. Då har vi tid att lära känna var
andra, göra studiebesök och ta initiativ
till aktioner och seminarier. Vem vet,
kanske bestämmer vi oss för att delta i
en dialog med politiker och ideella or
ganisationer eller att börja planeringen

för att göra en stadsodlingskarnéval?
Inga särskilda förkunskaper krävs,
men ett öppet sinne och ett bultande
hjärta för planeten och dess invånare
passar fint. Under kursen får du en
större förståelse för komplexa politiska
skeenden och för vad vi kan göra för
att skapa en mer solidarisk, rättvis och
hållbar värld.
Du stärker din förmåga att ge och ta
feedback och får kompetens för sam
hällsförändring.

GLOKALA TANKESMEDJAN MÖTS VIA NÄTET, MEN HAR OCKSÅ INTERNAT.
I NOVEMBER MÖTTES KURSDELTAGARNA PÅ MR-DAGARNA, NORDENS STÖRSTA
FORUM FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER. EMMA IVARSSON, PEDAGOG, OCH PÄR
PETTERSSON, KURSDELTAGARE, PASSADE PÅ ATT TRÄFFA OLIKA
ORGANISATIONER FRÅN CIVILSAMHÄLLET.

GLOKALA TANKESMEDJAN DISTANS
Kurstider: 2017-01-09–2017-05-26
Kurslängd: En termin. Kurstyp: Profilkurs, distanskurs
Studietakt: 50 %. Antal internat: 1–2
Ansök senast: Ansök nu – löpande antagning!
Antagningsvillkor: Intervju, alternativt personligt brev.
Antagningsprocess: Du ansöker via glokala.se. Kursansvarig kommer
att ta kontakt med dig för mer information om intervjutillfälle.
Studiestödsnivå CSN: Gymnasienivå (A2)
Kostnader: Kursen är avgiftsfri. Som deltagare bekostar du själv din
litteratur, boende och resekostnader vid våra fysiska träffar. För längre
resor utgår ersättning upp till 750 kr per internat.
Kontaktperson: Anna Angantyr,
anna@glokala.se, 0765-42 47 14
www.glokala.se/tankesmedjan

