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Filmpremiär
Torsdagen den 18 februari premiärvisas fem korta filmer om sociala medier på Cnema i
Norrköping. Filmerna har skapats inom Byrån mot diskriminering i Östergötlands projekt
Jag på nätet med finansiering från Allmänna arvsfonden.
Projektet har funnits i ett år och drivs för att stärka delaktighet och rättssäkerhet bland unga
med kognitiva funktionsnedsättningar. Syftet är att alla ska kunna använda sociala medier på
sina villkor och ta del av det positiva som exempelvis att hålla kontakt med vänner.
Filmerna är en del av ett utbildningsmaterial som under 2016 ska spridas nationellt. Manuset
bygger på intervjuer med personer som har arbete i Daglig verksamhet enligt LSS eller
ungdomar som går i gymnasiesärskola. Inspelning har utförts av Norrköpingsbaserade
produktionsbolaget Harpunfilm.
Premiären gästas av skolklasser och dagliga verksamheter som på olika vis bidragit till
produktionen. Det börjar med mingel i Cnemas foajé följt av filmvisning i salong Birollen.
Visningen av filmerna beräknas ta cirka 20 minuter.
Plats: Cnema, Kungsgatan 54 i Norrköping
Datum: Torsdagen den 18 februari
Tid: kl 14:00- 16:00
Vi vill att filmerna ska väcka diskussioner om konflikter och utmaningar som vi
kan möta dagligen i sociala medier. Egentligen handlar det om allmänna
frågor om hur vi förhåller oss till vår omgivning och kommunicerar, men som
fått nya villkor i och med dagens teknik.
- förklarar Karin Granholm, projektledare för Jag på nätet.
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Mer information:
Jag på nätet finansieras av Arvsfonden.
Arvsfonden fördelar projekt- eller lokalstöd till ideella organisationer, som vill pröva nyskapande idéer som
utvecklar verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. www.arvsfonden.se
Byrån mot diskriminering i Östergötland har funnits sedan 1999 och är en ideell förening som arbetar för
mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Byrån mot diskriminering i Östergötland erbjuder gratis stöd och
rådgivning till personer som på olika sätt utsatts för diskriminering. I Byråns arbete ingår även att arbeta
förebyggande och främjande mot diskriminering. www.diskriminering.se

