Vad hdndermed tolkbildningeni radion?
Det dr fint med folkbildning. De stora
bolagen, Riksradion, Utbildningsradion och
TV-bolag€n,dgnar stor kraft At folkbildningen. Sjiilvklart dr det sA. Vid ett seminarium
om folkbildningen och etermedia som i
hostasholls pA Dramatiska Institutet var alla
bolagensforetrddare noga med att pApekadet
viktiga i folkbikldningen.
Ar det dA sant att folkbildningen gynnas
i till exempel radion?
Folkbitdning - fritt och frivilligt bildningsarbet vid sidan av det egentliga undervisningsarbetet (Focus 69). Det lAter enkelt
men ir inte ldtt att definiera, urskilja och
forstA vad som dr folkbildning och vad som
inte dr det.
Utbildningsradion hdvdade sin roll som
folkbildare pA detta seminarium men vad
hdnder egentligen med Utbildningsradion? I
praktiken dr bolaget stdndigt hotat och
forsoker med hjalp av inre omorganisation"systerbolager skapa en bdttre "profil" mot
et" Riksradion.
Under detta Ar ska radioutbudet som
helhet minskas. Den radio som i framtiden
ska produceras pA Utbildningsradion ska ha
kurskaraktdr. Det blir kurser med studieplaner och mojlighet att ta universitetspoiing. I forldngningen ska det bara producerassprikkurser, distanskurseroch skolprogram. De fria folkbildande programmen
forsvinner. Men varfor? lo, en forklaring
kan vara kritik frAn Riksradion. Utbildningsradions program dr for lika Riksradions egna. AlltsA mAste de profilera sig
bdttre. Kurser dr ett sdtt att skapa UR-profil.
Vad dr det dA for folkbildande program
som Riksradion gor? En titt i programtablAerna visar att man ger folkbildningen
ett par timmar i veckan - beroendePe definition och griinsdragni^g.
Ett sAdant program dr Saar i dag.Historia att minnas och Viirt att aeta dr forstAs
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ocksA folkbildande. Men hur dr det med
Doktorn har ordet oc}i.Triidgdrdsdags?
Det folkbildande flaggskeppet for radioledningen tycks vara Vetandets aiirld. ]ovisst, men Vetandetsarirld tar helst upp
aktuella skeendenoch ny forskning.
Den egentliga folkbildningen finns kans k e m e l l a n T r i i d g d r d s d a g so c h V e t a n d e t s
aiirld. Man fdr inte glomma att allt dr nytt
for den som inte hort det forut.
Det fAr inte heller bli sA att satsningarpA
folkbildning skapasmed hjalp av en omtolkning av begreppet. DA btir det som de fria
TV-bolagen menade i debatten i hostas.Deras tolkning av begreppet gav att nyheter
formedlade pA ett ldttfattligt sdtt ocksAdr god
folkbildning. I si fall kanske CNN dr den nya
stora folkbildaren?
Vad dr det som gor folkbildningen till en
sAdan Tornrosa-skoatt man skdr av tA och
hiil for att fA den att passa?For det dr vdl inte
sA att folkbildningen har blivit en gammal
snorkinga, en klenod? Ett omodernt mAste,
som ingen vAgar skaka av sig? Ett forlegat
arv frAn arbetarrorelseoch folkhem? Tdnk
om folkbildningen har blivit som Konsum
- nAgot som vi alla siger oss vilja ha, men
helst handlar vi pA ICA.
Det dr i sA fall en tragisk utveckling for
ett ord vars innehAll iir vdl vdrt att vdrna
om.
Men om inte Riksradion tar Utbildningsradions tappade folkbildningstimmar
och producerar nya folkbildningsprogram,
kommer utbudet av folkbildning pA radion
att minska.
Om det inte skapas en ny redaktion for
folkbildning, eller V etandets acirld utokas
till formAn for folkbildningen, sA dr det risk
for att den sakta forsvinner bit for bit till radioarkivets hyllor.
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