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Pressinbjudan till VI & DOM – en
utställning om hatbrott
Ny utställning ska förebygga hatbrott och öka medvetenheten hos
skolungdomar. VI & DOM öppnar 23 oktober på Göteborgs stadsmuseum.
Välkommen på pressvisning kl 15.30!
Hatbrott är när någon begår ett brott mot en eller flera personer, bara för att
de tillhör en viss grupp. Det kan vara grundat på hudfärg, nationalitet eller
etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande
identitet. Hat, rädsla eller fördomar ligger bakom. Hatbrott är ett angrepp
mot samhällets viktigaste värderingar, mänskliga rättigheter och alla

människors lika värde.
VI & DOM är en vandringsutställning från Polismuseet med syfte att
uppmärksamma och förebygga hatbrott. Utställningen angår alla, men riktar
sig särskilt till skolungdomar. Under vårterminen 2020 erbjuder Göteborgs
stadsmuseum skollektioner för gymnasiet i utställningen.
– Utställningen är en möjlighet för Stadsmuseet att sprida kunskap om vad
hatbrott är och att begränsa en oroväckande utveckling i samhället.
Utställningen har ett fokus på människovärde och vår lagstiftning som är ett
ställningstagande för de mest utsatta i samhället, säger Carina Sjöholm,
museichef för Stadsmuseet.
FÖREBYGGA HAT OCH SPRIDA HOPP
Fokus ligger på personliga berättelser från människor som blivit utsatta för
hatbrott, vilket skapar förståelse för hur brotten drabbar och vad man kan
göra som utsatt eller medmänniska. Utställningen belyser också flera fall
med hatbrottsmotiv, till exempel Kronans skola i Trollhättan, som utsattes för
ett rasistiskt hatbrott 22 oktober 2015. Årsdagen för attacken inträffar dagen
före utställningen öppnar. Rektorn från Kronans skola närvarar på
pressvisningen och talar på utställningsöppningen.
– VI & DOM är en tuff utställning och många blir berörda. Utställningen
innehåller starka berättelser och föremål som berör och kan vara svåra att
värja sig mot, för att folk ska förstå att det är på allvar. Vi vill också sprida
hopp – att det går att vända trenden och att alla kan göra något, säger
Michaela Engvall, från Polismuseet, som producerat vandringsutställningen.
PRESSVISNING Ons 23 okt, kl 15.30
Osa senast 22 okt till isa.andersson@kultur.goteborg.se
Förhandsvisning i utställningen med Polismuseets Michaela Engvall.
På plats finns också Carina Sjöholm, museichef Stadsmuseet.
Linda Forssén, rektor för Kronans skola och Elin Wikström och Susanna
Carlsen från polisens Demokrati- och hatbrottsgrupp i Göteborg närvarar
också för att svara på frågor kring hatbrott och hur man går vidare efter en
hatbrottsattack i skolan.
För anmälan till pressvisningen, förboka intervjuer eller mer information
kontakta:
Isa Andersson, kommunikatör, isa.andersson@kultur.goteborg.se, 031-368 31
60

LÄS MER
Intervju med Michaela Engvall, Polismuseet:
"Många vet inte att de utsätts för ett hatbrott"
Intervju med Linda Forssén, rektor på Kronans skola:
"Skolan måste jobba för alla människors lika värde"
Läs tidigare pressmeddelande här
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Göteborgs stadsmuseum ligger i en unik miljö, Ostindiska huset från 1750talet.
Våra utställningar berättar Göteborgs historia från forntid till nutid, så
passa på att gå ett varv genom 12 000 år av historia! Året om har vi också
tillfälliga
utställningar om aktuella frågor i staden samt fotoutställningar med både nya
och gamla bilder från våra samlingar.
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