
INBJUDAN

HOTADE ORD
Välkommen till en halvdags fördjupning om yttrandefrihet, hatspråk och falska nyheter 
tillsammans med Svenska PEN och Det fria ordets hus.

Yttrandefriheten är något av de finaste vi har. Och viktigaste. Den är tätt sammanlän-
kad med demokratin, kanske själva dess förutsättning, och måste ständigt diskuteras och 
försvaras. Så vad händer när yttrandefriheten tas för given? Vad är till exempel skillnaden 
mellan att fritt uttrycka sin åsikt och att hata eller hota någon? Hur ska man som vuxen 
reagera på och tänka kring så kallat ”hate speach och fake news”?

Under en halvdag får ni träffa aktuella författare, journalister och jurister. Vi kommer att 
tala om hatspråk, falska nyheter, yttrandefrihet och om mänskliga rättigheter ur ett samtida 
och historiskt perspektiv. Dessutom får ni lärarmaterial och lektionsförslag med er hem. 

Programpunkter
• Yttrandefrihet och demokrati. Vad är yttrandefrihet? På vilket sätt gagnar det ett 

samhälle att tanken är fri? Yttrandefrihet innebär inte bara rättigheter, utan också 
skyldigheter

• Hatspråk. Hur ska man reagera på och tänka kring s k ”hatspråk”, och vad gör det 
med oss som samhälle om folk tystas på grund av hat och hot? Vad är till exempel 
skillnaden mellan att fritt uttrycka sin åsikt och att hata eller hota någon  
(s.k. ”hatspråk”)?

• Falska nyheter. Handfasta och konkreta tips på att bemöta förvridna yttranden,  
genomgång av juridik och vilka regelverk vi behöver förhålla oss till.

• Introduktion av lärarmaterial
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Yttrandefrihet och hatsspråk
Yttrandefrihet innebär inte bara rättigheter, utan också  
skyldigheter. Hur ska vi fortsätta kunna föra ett fritt,  
demokratiskt och värdigt samtal med varandra när det finns 
krafter som säger sig plädera för yttrandefrihet, men i själva 
verket har en hatisk och kränkande agenda på programmet?  
Det här är någonting som ingår i alla elevers (och vuxnas)  
vardag, och de allra flesta har tankar och erfarenheter av bra  
och dåliga sätt att tala med varandra. 

Falska nyheter
Vi tar också upp vikten av att gå till källorna, att tala om fakta. 
I en värld där så kallade ”fake news” syftar till att förändra och 
förstöra det demokratiska samtalet, blir vår utbildning ett sätt 
att handfast och konkret bemöta förvridna yttranden.  
I samarbete med Civil Rights Defenders erbjuder vi ett lärar-
material där juridiken gås igenom på ett konkret, spännande och 
lätthanterligt sätt. Är det till exempel skillnad att rita ett hakkors 
på en vägg vilken som helst och på en judisk skola? Ska nazister 
få demonstrera eller inte? Många av frågorna är svåra och kan 
besvaras på flera olika sätt, men vi har också ett regelverk att 
förhålla oss till. 

Lektionsförslag och verktygslåda 
I lärarmaterialet som vi erbjuder ingår förutom en text av Ola 
Larsmo och Civil Rights Defenders juridiska genomgång, också 
ett antal lektionsförslag med frågeställningar och diskussions-
punkter. Detta kommer att vara tillgängligt både i tryckt form 
och som pdf.

Temaworkshop med elever
Möjlighet finns också att till hösten boka in en temaworkshop 
med elever ute på skolor. I samarbete med en erfarna radio-
journalist besöker vi då skolor runt om i länet. Journalisten 
träffar fem-sex av skolans elever för ett samtal på scen, där de 
tillsammans diskuterar yttrandefrihet (och ansvar), nätkultur  
och vad en begränsad yttrandefrihet skulle kunna innebära.  
Vi beskriver det här närmare i anslutning till vår halvdag under 
våren.

Medverkande 
• Ola Larsmo, författare, och var mellan åren 2009-2017  

ordförande för SVENSKA PEN 

• Anna Livion Ingvarsson, generalsekreterare i Svenska PEN. 

• Patrik Lundberg, journalist och författare, född och upp-
vuxen i Sölvesborg. Han arbetar som krönikör för Afton-
bladet och i januari 2013 utkom han med sin första bok, 
Gul utanpå, som handlar om hur det är att växa upp som 
svensk med asiatiskt utseende och om sökandet efter sin 
biologiska familj i Sydkorea. 

• Minna Dennert, var 2016 med om att starta folkrörelsen 
#jagärhär.

Tid och plats
18 april 2018, Hotell Rådmannen Alvesta, sal Knutpunkten.

Hålltider 
13.30  Registrering och fika
13.40  Kursstart
15.00  Fika
15.30  Kurs fortsättning
18.30  Lättare middagsbuffé och möjlighet till mingel och  
 nätverkande 

Målgrupp
Kursen riktar sig lärare och övrig skolpersonal som möter 
elever i åldrarna 12-18 år.

Avgift
Deltagandet är kostnadsfritt, vi bjuder på fika och lättare  
middagsbuffé.

Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken eller på 
www.regionkronoberg.se . Anmälan ska vara oss tillhanda 
senast 2018-03-18
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har 
erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kontakta 
kurskansliet.

Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. 
Vid utebliven närvaro utan avanmälan debiteras 300 kr. 
Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se . 
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Information
Ändringar i programmet kan förekomma. 
För frågor kring program information kontakta Alexandra 
Stiernspetz Nylén, alexandra.stiernspetznylen@vaxjo.se 

För information kring din anmälan kontakta kurs@kronoberg.se

Övrigt
Kurslokalen är tillgänglighetsanpassad i möjligaste mån. 
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Vänligen kontakta Region 
Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88.

ANMÄL DIG HÄR

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=32c32e90bed3

