Deklaration för en stark demokrati
Skolan är primär målgrupp för Teskedsorden. En viktig del av vår verksamhet är att driva projekt i
syfte att hjälpa skolans rektorer och personal att tillsammans med elever arbeta med
demokratifrågor. I skolans värdegrund beskrivs värden som är grundläggande i vår demokrati.
Några av de värdegrundsrelaterade projekt som Teskedsorden under 2020 riktar till högstadiet
och gymnasium är:
•

Förbjuden musik
I projektet Förbjuden Musik ska Teskedsorden tillsammans med unga dyka djupare i hur
musiken har makt och potential till att öka ungas engagemang för demokrati och
mänskliga rättigheter. Projektet finansieras av Arvsfonden.

•

Radikalisering och demokrati: Att lära av Utøya
Hur motverkar vi extremistiska ideologier, yttranden och beteenden som inte kan
tolereras i skolmiljön eller i det övriga samhället? Och hur kan vi med våra elever arbeta
för att stärka vår demokrati? Under året arbetar Teskedsorden tillsammans med
högstadieskolor i Borlänge, Höör, Klippan, Kungälv, Skellefteå och Trollhättan kring dessa
frågor. Bland annat besöker vi tillsammans Oslo och Utøya. Projektet finansieras av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

•

Jag, mamma och Förintelsen
Skådespelaren Eva Dellerud har skapat en teaterföreställning utifrån hennes mammas
upplevelser av Förintelsen. Föreställningen följs av workshop där Teskedsorden belyser
antisemitism i dagens Sverige, och hur den kan motverkas. Tillsammans besöker vi skolor
under 2020.

•

Reality check – Sveriges första app mot rasism
Under 2020 förvaltar vi appen Reality check, som vi skapat tillsammans med bland andra
Mångkulturellt centrum. Appen bygger på elevers vittnesmål om rasism. Sedan
lanseringen 2018 har appen laddats ner över 20 000 gånger. Den är ett verkningsfullt
verktyg för att lyfta frågor om rasism och civilkurage, med både unga och vuxna.

•

Kära Fanatiker
Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker ledde till att Teskedsorden grundades.
Originalboken, och den uppdaterade versionen Kära Fanatiker, distribuerar vi till
gymnasieskolor. I boken ger Oz sin syn på vad fanatism är och hur fanatism bäst kan
bemötas. Sedan 2006 har Teskedsorden distribuerat över 800 000 exemplar av boken.

Under året kommer vi dessutom att fortsätta utbilda förskolor, skolor, företag och organisationer.
Vi vill starta samtal, lyfta fram mångfald och stärka individer i deras civilkurage. Målet med vårt
arbete är en ökad medvetenhet om rasism, diskriminering, demokrati och rättigheter.
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