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Direktsänd debatt om rasism med Ametist Azordegan och Ülkü
Holago från Fryshuset
Hur påverkas den som dagligen får frågan: Var kommer du ifrån? På temat #hurkännsdet träffar programledarna Ametist
Azordegan och Ülkü Holago ungdomar på Fryshuset i Stockholm för en debatt om rasism direkt i P1 och Metropol 93,8, onsdag
13 februari kl. 15.00-16.45.

Under en vecka i höstas hade Sveriges Radios Stockholmskanal Metropol 93,8 fokus på vardagsrasism. Kanalen samlade in unga
Stockholmares erfarenheter och berättelser på temat #hurkännsdet. Onsdag 13 februari kl. 15.00-16.45 fortsätter diskussionen i
direktsändning i P1 och Metropol 93,8.

Välkommen att närvara vid den direktsända debatten på Fryshuset, onsdag 13 februari kl. 15.00-16.45.

– Jag tror liksom många andra att förra årets stora debatter om Tintin, tårtgate och så vidare sätter fingret på vårt behov av en förnyad
diskussion om rasism. Min förhoppning är att vår sändning ska sätta igång tankar och ge nya perspektiv i en av våra stora ödesfrågor, säger
Ülkü Holago.

– Jag ser sändningen som kanske en av årets viktigaste radioprogram. Vi kommer att behandla ett ständigt angeläget ämne som berör alla
svenskar. Jag är själv mycket nyfiken på alla de upplevelser och analyser av diskriminering som vi kommer beröra, och jag kommer själv vara
berörd i högsta grad, säger Ametist Azordegan.

Om ”#hur känns det”
Bakgrunden till kampanjen var de debatter som fördes kring Tintin, barnboken ”Liten skär och alla små brokiga” och uttalanden om
”svartingar” - debatter som man på kanalen ofta tyckte landade snett. Diskussionerna kom att handla om vem som eventuellt var rasist, vad
man får eller inte får säga istället för att ta utgångspunkt hos den som upplever sig utsatt. Metropol 93,8 satte fokus på människors egna
upplevelser av att vara utsatta för rasism och började samla in berättelser.

Via Twitter (#hurkännsdet), Facebook, mail och telefonsamtal till kanalen samlade man in hundratals berättelser. Tusentals tweets skrevs och
#hurkännsdet trendade flera dagar i sträck på Twitter.

I samband med temaveckan släppte Metropol 93,8 också en kampanjfilm och fem korta filmer där flera kända personer berättar om egna
erfarenheter av vardagsrasism - bland andra medverkar artisten Malcolm B, fotbollsspelaren Henok Goitom, samt programledarna Ametist
Azordegan, Pär Lernström och Hanna Hellquist:
http://www.youtube.com/watch?v=4tZDRzZvAsEs
http://www.youtube.com/watch?v=zHNjNE0HKis
http://www.youtube.com/watch?v=IM5knh-YEYU
http://www.youtube.com/watch?v=UX9afqE0y9w
http://www.youtube.com/watch?v=oIrv9LtdfTcs
http://www.youtube.com/watch?v=NDDEKhbMehM

Även Tendens i P1 tar upp stafettpinnen och låter människor som dagligen blir bemötta som främlingar i sitt eget land berätta, måndag 11
februari-onsdag 13 februari kl. 11.00 i P1. 

Om Ametist Azordegan
Ametist Azordegan är kulturjournalist, krönikör och programledare och säger själv att hon gärna nördar i musikjournalistik och ofta befinner sig
i skärningspunkten mellan musik och politik. Just nu hörs hon som musikkrönikör i Kulturnytt i P1/P2/P4, hon leder hiphopprogrammet ”En
kärleksattack på svensk hiphop” i Metropol 93,8 men är även musikkrönikör på Göteborgs Posten och musikrecensent i Metro.

Om Ülkü Holago
Ülkü Holago är frilansjournalist och programledare. Just nu jobbar hon som biträdande producent för Nordegren & Epstein i P1 där hon också



Ülkü Holago är frilansjournalist och programledare. Just nu jobbar hon som biträdande producent för Nordegren & Epstein i P1 där hon också
varit bisittare. Hon var reporter i den prisade tv-serien Hemlös i UR, har varit reporter och kolumnist i SvD, reporter på SVT Nyheter,
programledare i P1: Människor och tro samt Radio Tarab i P2. Ülkü började sin bana som journalist på Quick Response: en redaktion som
granskade nyhetsbevakningen om invandring och integration.

Pressbilder
#hurkännsdet. Ülkü Holago och Ametist Azordegan.
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/1191/2696464_2000_1333.jpg
foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Pressackreditering till Fryshuset samt förhandsintervjuer:
Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig P1
caroline.meyer@sverigesradio.se
0730-702500

För mer information, vänligen kontakta:
Marie-Jeanette Löfgren, projektledare Tendens
marie-jeanette.lofgren@sverigesradio
08-7847190

Ylva Bogegård, projektledare Metropol 93,8
ylva.bogegard@sr.se
08-7849609

Sveriges Radios presswebb: www.sverigesradio.se/press


