Inbjudan till Staden vi vill ha
Staden vi vill ha är en medborgardialog på gräsrotsnivå, med målet att ta fram en
medborgaragenda med förslag inom olika områden inför valet 2014. Dialogen utgår ifrån
Göteborg med omnejd, och vi välkomnar alla som vill vara med.
Informationsmöte
tisdag 11 september kl:14-16 eller kl:18-20
”Nu sätter vi igång” möte
torsdag 27 september kl: 18-20:30
Mötesplats Göteborg
Södra Allégatan 1 B, Hållplats Järntorget

Varför vi agerar i staden
Vi tar utgångspunkt i att samhällen är processer där vi alla är deltagare. För att samhället ska
utvecklas och bli hållbart krävs att vi aktivt deltar och tar civilt ansvar. Samhällets problem och
resurser är våra. Vi behöver skapa ett utrymme för att gemensamt hitta lösningar, ta beslut och
handla. Staden som arena möjliggör en demokratisk process, samtidigt som de förändringar vi
skapar tillsammans kan göra verklig skillnad.

Vad är staden vi vill ha?
Staden vi vill ha är ett verktyg för att gemensamt ta tag i att forma det samhälle vi vill ha.
Individer, föreningar, organisationer och nätverk bjuds in till samtal för att ta fram förslag på vilka
förändringar vi vill se och vilka prioriteringar vi vill göra. Första målet är valet 2014, då vi samlar
förslagen och diskussionerna i en Medborgaragenda för att delta i den politiska debatten.
Samtidigt tar vi fram handlingsplaner för vad vi själva ska göra för att skapa förändringar nu. Det
är vi som bor i staden som ska forma den stad vi vill ha.
Inspiration har hämtats från Montreal i Kanada där det genomförts ett antal ”citizen summits”
(medborgarmöten) som resulterat i en ”citizen agenda” och förändringar. Vi vill, tillsammans med
alla som vill bidra till processen, utveckla hur vi gör detta i Göteborg.
Initiativtagarna är personer från Omställning Göteborg, Idéverkstan Majorna, Studiefrämjandet,
Hyresgästföreningen Västra Göteborg och Nätverket för gemensam välfärd.

Processen i stora drag
Vi dyker ner i temaområden som bostäder, hälsa/vård, skola/utbildning, trafik, kultur och fritid,
media, demokrati m.m. Genom workshops, seminarier, aktiviteter och olika metoder för dialog
diskuteras; * nuläget * visioner * förslag på förändringar. Genom närvaron av kultur och
kreativitet vill vi levandegöra processen. I slutet av 2013 hålls en medborgarstämma där
förslagen presenteras och diskuteras. Därefter lanseras medborgaragendan och deltagandet i
valdebatten tar fart.
Sprid gärna inbjudan vidare till fler personer, organisationer och nätverk!
Lämna intresseanmälan för informationsmötet på hemsidan/mejl
så får du en påminnelse när det närmar sig.
www.stadenvivillha.se

stadenvivillha@gmail.com

facebook: Staden vi vill ha

Välkomna till Staden vi vill ha!

Kurs i att leda möten
Vill du bli bättre på att hantera diskussioner och samtal i grupper? Vill du skapa möten
där alla i gruppen deltar lika mycket i samtalet och lyssnar på varandra? Där du säkrar en
konstruktiv dialog och gemensam förståelse?
Staden vi vill ha är ett projekt som syftar till att involvera medborgarna i Göteborg i att
finna gemensamma lösningar på gemensamma problem genom det konstruktiva
samtalet. För att lyckas behöver vi samtalsledare som får folk att bli inkluderade och tagna
på allvar.
Därför arrangerar vi en kurs för dig som är intresserad av att utveckla din förmåga att
vara samtalsledare. Under kursen övar vi olika metoder och tekniker till att förbättra
samtalet i grupper och bli bättre ledare. Fokus blir först och främst praktiska användbara
verktyg och erfarenhetsbaserad inlärning. Alla intresserade är välkomna och inga
förkunskaper krävs.
Söndag 16 september kl: 10.30 – 17
Intresseanmälan senast 11 september till stadenvivillha@gmail.com

www.stadenvivillha.se

Staden vi vill ha på
Ett annat Göteborg är möjligt
Omställningskonferens 12-13 (14) oktober 2012
Under omställningskonferensen Ett annat Göteborg är möjligt kommer det att vara en
större Staden vi vill ha dialogworkshop. Det kommer att finnas sju olika teman att
fördjupa sig i. Välkomna att delta!
Teman
Bygga/Bo och Energi
Trafik och Stadsplanering
Mat och Odling
Ekonomi och Välfärd
Det fria samhället
Inre Omställning
Social Hållbarhet

Lördag 13 oktober kl: 14.15-16.00
Falken, Studiefrämjandet, Falkgatan 7 (nära Redbergsplatsen)
För detaljerat program se www.ettannatgoteborg.se

