Internt åtagande:
Svenska Filminstitutet bjöd tillsammans med Film&TV-Producenterna, SF Studios och
Teaterförbundet för scen och film den 8 mars 2021 in den svenska film- och tv-branschen till ett digitalt
kunskapsmöte ”Vems blick, vems berättelse?” om hur branschen kan verka för ökad inkludering och
representation av personer som rasifieras. Det tre timmar långa kunskapsunderlaget har sedan alla
medarbetare på Filminstitutet tagit del av och på respektive enhet haft workshop där vi diskuterat
bland annat frågeställningar som:
Vad kändes viktigast för gruppen? Var det några nya perspektiv
ni tog med er? Fanns det några perspektiv ni i gruppen ville lyfta extra kopplat till era egna yrkesroller,
till exempel förhållningssätt, språkbruk eller agerande i olika sammanhang?
Externa åtagande: Redan 2020 tog vi fram en filmpedagogisk modell för demokratifrågor. Vem får
älska vem? Vem har makt? Vem har ansvar? Det här är exempel på frågor som ingår. Materialet har
tagits fram för att erbjuda pedagoger underlag för att, utifrån filmscener, initiera och leda samtal om
rättvisa, jämställdhet och demokrati. Modellen heter Lika vär(l)d – för vem? Den har vi arbetat med att
sprida under 2021, i egna nätverk och skolkonferenser, i samverkan med regionala filmverksamheter
och Skolverket. Vi har också under året skrivit en introduktion om varför kopplingen mellan demokrati
och film är så stark.
Mediekunniga medborgare – en förutsättning för demokrati: På uppdrag av regeringen
koordinerar Statens medieråd den nationella kraftsamlingen för stärkt medie- och
informationskunnighet. Fatima Khayari, projektledare för barn och unga på Filminstitutet delade
tillsammans med några av det nationella nätverket MIK Sveriges aktörer med sig av sina bästa
verktyg för en starkare demokrati under Bok och biblioteksmässan.
Fokus för vårt kommande nyhetsbrev Perspektiv där vi vidgar perspektiv på film utanför de ordinarie
filmkretsarna är en intervju där Filminstitutets kommunikationschef Mia Enayatollah möter Emma
Frans, epidemiolog, Årets folkbildare och demokratiambassadör i ett samtal om demokrati, vetenskap
och film.
Kommunikation och spridning: Allt ovan och mycket till finns samlat på vår hemsida samt
kommuniceras ut i utskick till alla våra målgrupper.

