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Kulturministern, Mats Svegfors och Bokhora bloggar om språk,
makt och demokrati
Nu går startskottet för Centrum för lättlästs bloggstafett
Hur fungerar kopplingen mellan språk, makt och demokrati? Det undrar Centrum för lättläst, som nu lyfter frågan genom att
arrangera en bloggstafett på temat. På söndag inleder kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth bloggstafetten. Därefter skriver
ett tiotal bloggare varsitt inlägg, innan de lämnar över stafettpinnen till valfri bloggare som skriver vidare på samma tema.

– Att den som har tillgång till språket har större förutsättningar att utöva makt är ingen nyhet, säger Bror Tronbacke, direktör på Centrum för
lättläst. Men vad det innebär och vilka konsekvenser det får för demokratin diskuteras sällan. Vi vill belysa frågan från olika håll med hjälp av
skribenter med skilda bakgrunder.

Bland de inledande bloggarna finns bland andra Sveriges radios VD Mats Svegfors, vinnaren av Stora journalistpriset 2011 Sofia “Mymlan”
Mirjamsdotter, komikern och författaren Zinat Pirzadeh, Sveriges läsambassadör Johan Unenge, Bokhora-bloggaren Johanna Karlsson
och Madelein Larsson Wollnik från Riksförbundet Attention. Se en komplett lista på alla inledande bloggare på www.lattlast.se/bloggstafett.

Centrum för lättläst arbetar för alla människors rätt till litteratur, nyheter och information utifrån var och ens förutsättningar. Vi är övertygade
om att litteratur, nyheter och information måste finnas tillgängligt för alla för att en demokrati ska fungera.

Bloggstafetten pågår den 15 april – 5 maj. På Centrum för lättlästs webbplats, www.lattlast.se/bloggstafett, länkar vi till alla inlägg i
debatten. På så sätt kan du enkelt följa med i bloggstafetten.
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