TILLSAMMANS FORMAR
VI FRAMTIDENS FRIHET

#FREEDOMLAB16

Österängens Konsthall
(Österängens Centrum)
Birkagatan 8, Jönköping
info@osterangenskonsthall.se

OPEN FREEDOM LAB 2016

Välkommen till Open Freedom Lab 2016: en nationell träff på temat
“Tillsammans formar vi framtidens frihet”. Under två dagar möts
frihetssökande, forskare, experter, praktiker och nyfikna för att diskutera och
undersöka frihetens roll i dagens och morgondagens samhälle. Programmet
innehåller en bredd av infallsvinklar förmedlade i teori och praktik genom
öppna samtal, inspirerande föreläsningar och gemensamma frihetsövningar.
Open Freedom Lab tar avstamp i Frihetsförmedlingens uppdrag att verka för
nationell omställning, mitt i en av vår tids största utmaningar: övergången
från lönearbete till frihet. Uppdraget innebär också att utforska och stärka
frihetsbegreppet, så att det på sikt ska kunna ersätta lönearbete som främsta
meningsskapare. Det senaste året har Frihetsförmedlingen undersökt
strategier för att uppnå såväl mental som fysisk frihet, tillsammans med
filosofen Per Johansson och Kamratföreningen Krisbo Gård. I det statligt
finansierade projektet Frihetsburen har vi lyft fram och undersökt en rad
viktiga frågeställningar, som också fungerar som ledord för Open Freedom
Lab: Vad är vi fria ifrån? Vad är vi fria till? Hur tar vi oss ur våra tankeburar? Hur
skapar vi meningsfulla sammanhang? Hur fria kan vi bli?
Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet, och har som
sin viktigaste uppgift att hjälpa frihetssökande till ökat oberoende. Sedan
starten 2014 har Frihetsförmedlingen utvecklat stödformer för frihetssökande
och frihetsgivande, förmedlat frihet vid en rad olika lokalkontor, fungerat
som tankesmedja och deltagit i viktiga debatter om arbete, frihet, tid och
resursfördelning.
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PROGRAM
Fredag 7 okt:
11.00 - 15.00
		

Frihetshandläggning
på Österängens konsthall

15.30 - 16.00
		

Manifestation: Mental fritagning
vid Arbetsförmedlingen på Barnarpsgatan 40

16.30 - 19.00
		

Samtal, mat & frihetsspel
(Lokal meddelas under “Mental fritagning”)

Lördag 8 okt - Österängens konsthall
11.00

Välkomsthälsning - Frihetsförmedlingen

11.10

Presentation av Österängens konsthall
Johanna Linder

11.30

Introduktion av Frihetsförmedlingen
Lars Noväng & John Huntington

11.50

Bensträckare

12.00

Om jämställdhet och varublivande i det moderna arbetssamhället
Föreläsning med Ann Ighe

13.00

Lunch

14.00

Presentation av Kamratföreningen Krisbo Gård
P-G Johansson

14.20

Sammanfattning av projektet Frihetsburen
Frihetsförmedlingen, P-G Johansson & Per Johansson

14.40

Gör det du vill - men vad vill du egentligen?
Föreläsning med Per Johansson

15.20

Kaffe

15.40

Konversatorium om frihet
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Frihetshandläggning
På Österängens konsthall

Fredag 11.00 - 15.00

På det temporära frihetskontoret på Österängens konsthall finns det
under fredagen möjlighet att träffa en personlig frihetshandläggare för att
utvärdera de egna frihetsmöjligheterna, påbörja sin frihetsplanering, få hjälp
med sökning i platsbanken, erhålla frihetstillstånd, samt ta del av vårt övriga
utbud av stöd och åtgärder. Välkommen att påbörja din resa mot ökad frihet!

Manifestation: Mental fritagning
Vid Arbetsförmedlingen på Barnarpsgatan 40

Fredag 15.30 - 16.00

Till stöd för alla som är inlåsta, både i psykiska och fysiska burar, kommer vi
att genomföra ett “Mentalt fritagningsförsök” mittemot Arbetsförmedlingen
på Barnarpsgatan 40. Alla som vill vara med i manifestationen är välkomna
redan klockan tre då vi samlas under ledning av funktionärer från
Frihetsförmedlingen.
Övningen är enkel och inga förkunskaper krävs:
1. Samla så många människor som möjligt på en plats i staden
2. Alla deltagare fattar varandras händer
3. Övningen startar och alla deltagare koncentrerar sig under tio minuter på
en eller några personer som de vill frita eller frige. Fritagningen kan vara från
alla former av fängelser och låsningar som exempelvis inlåsningar i arbete
eller arbetslöshet, i normativa beteenden eller förutfattade meningar, i
fängelse eller läger, i ekonomiska system eller byråkratiska strukturer.
4. Efter övningen samtalar de deltagande om upplevlsen, om de uppfattat
att de utvalda individerna blivit friare och om hur det kändes att koncentrera
sig tillsammans med andra.
5. Övningen avslutas.
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Samtal, mat och frihetspel
I Jönköpings centrum

Fredag 16.30 - 19.00

Vi möts upp på restaurang för mat, mingel och samtal. Samtidigt presenteras
Frihetsförmedlingens senaste hjälpmedel för frihetssökande: Frispelet. Detta
sällskapsspel introducerar Frihetsförmedlingens samhällsuppdrag, utgör
ett pedagogiskt verktyg för frihetssökande samt ger en bra orientering i de
vanligaste frihetshindren.

Presentation av Österängens konsthall Lördag 11.10 - 11.30
Johanna Linder

Österängens konsthall är en plats för svensk och internationell samtidskonst.
Det är också en mötesplats i förortsområdet Österängen i Jönköping.
Konsthallen präglas av öppenhet, samarbete och mångfald och lyfter fram
samtidskonst och samtida kulturuttryck. Konsthallen vill tillvarata kraften och
kompetensen i lokalsamhället och välkomnar samarbeten med konstnärer,
föreningar, företag och organisationer.
Österängens Konsthall vill göra konsten demokratisk - tillgänglig för alla
att uppleva, delta och själv skapa. Vi vill visa på konsten och kulturens
inneboende möjlighet till dialog, samtal och förståelse.
Österängens Konsthall öppnade i oktober 2015 och drivs av en ideell förening,
som idag har över 250 medlemmar.

Introduktion av Frihetsförmedlingen
Lars Noväng & John Huntington

Lördag 11.30 - 11.50

Frihetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av frihet, med uppdrag
att verka för en starkare fri sektor, minskat lönearbete och ökad frihet för
alla individer. Frihetsförmedlingen utvecklar kontinuerligt sin verksamhet
genom nya stödmöjligheter till frihetssökande, både på hemsidan och
genom att sätta upp Frihetsförmedlingskontor på olika platser i landet. Ett
centralt uppdrag är att öka friheten och handlingsutrymmet för de stora
befolkningsgrupper som nu är inlåsta på arbetsmarknaden eller i andra
tvingande strukturer och normativa mönster.
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Om jämställdhet och varublivande
i det moderna arbetssamhället

Lördag 12.00 - 13.00

Ann Ighe

Vad har ”arbetslinjen” som begrepp betytt historiskt? Vad har ”arbete”
varit historiskt? Varför har arbetandet gett kvinnor och män olika sociala
rättigheter? Varför har vissa grupper mer att vinna på arbetstidsförkortningar
än andra? Finns det onödiga människor, kan vi vägra arbetssamhället?

Presentation av
Kamratföreningen Krisbo Gård

Lördag 14.00 - 14.20

P-G Johansson

Krisbo Gård är en kamratförening bestående av före detta kriminella och
missbrukare. Föreningen hjälper människor som friges från fängelse att
hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem ett nytt,
hederligt och drogfritt socialt nätverk. Krisbo Gård driver boende utanför
Helsingborg för personer med beroendeproblematik. Verksamheten har
nolltolerans när det gäller droger, alkohol och kriminalitet och följer fyra
deviser: Hederlighet, drogfrihet, kamratskap & solidaritet.

Sammanfattning av Frihetsburen

Lördag 14.20 - 14.40
John Huntington, Lars Noväng, P-G Johansson & Per Johansson

Frihetsburen har genomförts av Frihetsförmedlingen tillsammans med
Kamratföreningen Krisbo Gård, medlemmar i Friendlygruppen och
idéhistorikern och filosofen Per Johansson. Projektet har velat ta tillvara,
vidareutveckla och lyfta fram den frihetsexpertis som före detta kriminella
och missbrukare skaffat sig genom smärtsamt genomlevda erfarenheter
av både inlåsning och utanförskap. Projektet ingår i ett långsiktigt program
för att fördjupa kunskapsbildningen i samhället i samverkan med olika
normbrytande expertgrupper.
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Gör det du vill men vad vill du egentligen? 		

Lördag 14.40 - 15.20

Per Johansson

“Är frihet bara en känsla? Tänk om man känner sig fri fastän man faktiskt är
ofri. Frihet är ett besvärligt begrepp.
Varför göra en sak snarare än en annan? Tänka fritt, vad är det? Vad är det
egentligen man skulle behöva vara fri från, eller till? Och varför?
Ditt fria liv hänger inte bara på vad du svarar, utan ännu mer på vad du faktiskt
gör. Vad friheten verkligen kräver märks inte förrän du faktiskt gör något.
Hur förhåller sig då tankefrihet till handlingsfrihet?

Konversatorium om frihet

Lördag 15.40 - 17.00

Vad är frihet i dag och hur formar vi framtidens frihet?
I ett konversatorium reflekterar vi tilsammans kring de tankar och
frågeställningar som väckts under Open Freedom Lab 2016.
Konversatoriet är en form för fördjupat offentligt samtal som tagits fram av
Lars Noväng och Per Johansson; ett öppet samtal som innebär gemensam
och fördjupad reflektion, förståelse och klargörande och som vill erbjuda ett
alternativ till dagens konfliktorienterade samtalskultur. Ett konversatorium
innebär tankeprövning i en form som utmanar det fokus på specialisering,
professionalisering och effektivisering som annars tenderar att osynliggöra
många människors viktiga, genomlevda expertis.
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OM FÖRELÄSARNA
John Huntington

Konstnär och en av initiativtagarna till
Frihetsförmedlingen. Har under många år
undersökt byråkratiska strukturer, irrationalitet
& motstånd i sitt konstnärskap, som rör
sig gränslandet mellan det konceptuella,
relationella och webbaserade. John utgör också
ena halvan av konstnärsduon Kanslibyrån,
som försöker motverka destruktiv rationalitet
och effektivitet genom konsthandlingar i
vardagliga miljöer.

Lars Noväng

Konstnär och samhällsentreprenör, en av
initiativtagarna
till
Frihetsförmedlingen.
Bedriver sedan många år en kritisk praktik i
olika gränssnitt där konst, forskning, politik och
ekonomi möts. Undersöker där konstnärliga
strategiers verkningsgrad i interaktiva projekt
som prövar att initiera förändring, exempelvis
genom att osäkra det välbekanta eller omkoda
det invanda.
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Johanna Linder

Verksamhetschef på Österängens konsthall
och programledare för Karlavagnen i Sveriges
Radio.

Ann Ighe

Skribent och forskare, fil. dr. i ekonomisk historia.
Ighe har i sin forskning framförallt inriktat sig
på genus, egendom och arbete och är sidan
av sin undervisning på Göteborgs universitet
en av huvudre
daktörerna på tidskriften
Ord&Bild. Hon medverkade 2013 i antologin
After Work. Farväl till arbetslinjen med sin
artikel “Jämställdhet genom varublivande.
Om behovet av en feministisk arbetskritik”,
senare också publicerad under rubrik “Arbetare
världen över – försov er!”
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P-G Johansson

Eldsjäl inom rehabilitering av före detta
kriminella och missbrukare, som sedan många
år har varit aktiv inom KRIS (kriminellas revansch i
samhället) både i Helsingborg och på riksplanet.
Numera ordförande och verksamhetsansvarig
för Kamratföreningen Krisbo Gård, där man
bedriver motivationsboende och träning för
både män och kvinnor i behov av att ta sig ut
ur en kriminell livsstil.

Per Johansson

Idéhistoriker och fil dr i humanekologi,
numera fri forskare, konsult och specialist på
förhållandet teknologi-människa-natur. Per
är upphovsman till flera uppmärksammade
poddserier med kulturjournalisten Eric Schüldt:
Människan och maskinen, Kunskapens träd
och Myter & Mysterier (i vilken nya program
tillkommer då och då). Han samarbetar också
med konstnärer och artister inom olika genrer.
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Open Freedom Lab 2016 produceras av Frihetsförmedlingen i samarbete
med Kamratföreningen Krisbo Gård, Österängens konsthall, Friendly och
Konversatoriet
Projektet stöds av Kulturbryggan

