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Aktuella författaren Gellert Tamas om hat och
extremism
Gellert Tamas har uppmärksammats stort genom böcker som
Lasermannen och De apatiska. Nu är han aktuell med den tredje och
avslutande delen om Sverige, Det svenska hatet. Lördag 11 februari kl.
15 besöker han Kulturcentrum i Sandviken.
Gellert Tamas är journalist, författare och dokumentärfilmare och kanske
mest känd för sin bok Lasermannen: en berättelse om Sverige (2002), som
belönades med Guldspaden av Föreningen Grävande Journalister. Den
kom senare att filmatiseras och fick Det svenska TV-prisets utmärkelse
Kristallen. Det svenska hatet (2016) är en reportagebok om extremism och
rasism i dagens svenska samhälle. Det är en isande lägesrapport men också
en tillbakablick på politiska situationer och världshändelser som format
samhället. Den innehåller även biografiska detaljer om centrala personer i
Sverigedemokraternas partiledning och ger på så sätt ett helhetsgrepp över
vad som tycks utgöra det största hotet mot yttrandefrihet i Sverige idag.
Sedan början av 1990-talet har städer och regioner runtom i
världen beslutat att främja yttrandefrihet, försvara demokratin och värna
den internationella solidariteten genom att bli fristäder.
Fristadsprogrammet innebär att en konstnärligt verksam person som är
utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland erbjuds ett tvåårigt
stipendium, fri bostad och ett nätverk i kommunens kulturliv för att kunna
utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom sitt konstområde. I juni
2015 tog Sandvikens kommunfullmäktige beslut om Sandviken ska vara
fristadskommun för fristadskonstnär.
-

Föreläsningen med Gellert Tamas är en del av kommunens arbete
med att löpande uppmärksamma frågan om yttrandefrihet och
fristadsprogrammet i olika programpunkter, säger Karin Forsgren
Anderung, fristadskoordinator i Sandviken

Lördag 11 februari kl 15
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