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Nationell satsning på medie- och
informationskunnighet
och det demokratiska samtalet
Ku 2018:04

Välkommen till en utbildningsdag om utmaningar
mot det demokratiska samtalet i en digital tid
Vi bjuder in till en heldagsutbildning för att stödja civilsamhällesorganisationer
kring utmaningar som desinformation, propaganda och näthat på digitala
plattformar. Syftet med dagen är att deltagarna ska få ökad kunskap och konkreta
verktyg för att bättre kunna hantera och själva lyfta dessa utmaningar i sina
verksamheter. Programmet kommer att innehålla föreläsningar, workshops och
praktiska tips och verktyg.
Varmt välkomna!

Carl Heath,
Särskild utredare

Tid: Torsdag 26 mars 2020 kl. 9.00-16.00.
Plats: Sensus studieförbunds lokaler på studentgatan 2
i Malmö
Anmälan: Anmäl högst två personer per organisation
senast den 19 mars genom att besvara denna inbjudan
till ku.demokratiskasamtalet@regeringskansliet.se. Det
går bra att vidarebefordra inbjudan till annan person
inom organisationen. OBS: Föranmälan är ett krav och
det finns ett begränsat antal platser.

Medarrangörer:

Demokratiska samtalet bjuder på fika och lunch under
dagen. Vänligen specificera eventuella kostpreferenser
vid anmälan.
Frågor besvaras av kommittésekreterare Elin
Bergenlöv på: elin.bergenlov@regeringskansliet.se
Telefonväxel: 08-405 10 00

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100 A

Program för dagen
08.30-09.00 Registrering och kaffe
09:00-09:15 Inledning
09:15-10:00 Desinformation och demokrati – utmaningar, med Alicia Fjällhed, doktorand vid
institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet
10:00-10:30 Fika
10:30-11.30 Desinformation forts. – konkreta verktyg, med Alicia Fjällhed, doktorand vid
institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet
11.30-12.30 Näthat – introduktion, med stiftelsen Make Equal
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:45 Näthat – konkreta verktyg, med stiftelsen Make Equal
14.45-15.00 Bensträckare
15:00-15:45 Hatbrottsutredare från Polisen + diskussion
15.45 Avslutning

Bakgrund
Kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det
demokratiska samtalet har som uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer
arbeta med utåtriktade insatser som ökar människors motståndskraft mot
desinformation, propaganda och näthat, t.ex. genom medie- och
informationskunnighet (MIK). Kommittén ska bl.a. samarbeta med relevanta
aktörer för att komplettera, förstärka och sprida kunskap om pågående insatser
och vad som görs för att motverka de utmaningar som det demokratiska
samtalet står inför.
För mer information: www.demokratiskasamtalet.se
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