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Inte en främling – Nu som lättläst
Teskedsordens Inte en främling har gjort succé
de senaste åren. Det är ett projekt som lyfter
fram kända och ibland mindre kända personer
som har erfarenhet av utanförskap och ger dem
en plattform att berätta sin historia.
Efter stor efterfrågan från lärare kommer nu antologin även
som lättläst på Vilja förlag. Varför? För det är något särskilt
med berättelser. Hur de kan skapa inlevelse och förståelse för
våra medmänniskor. Inte en främling är en serie personliga
berättelser och funderingar kring ämnen som identitet och
diskriminering, homofobi, antiziganism, rasism, etc. Bland
författarna i den lättlästa antologin finns namn som Patrik
Lundberg, Sannah Salameh, Madeleine Opira och Soraya
Post.
Inte en främling – som lättläst, lanseras i augusti 2016. Den 31 augusti kl. 18.00
uppmärksammas lanseringen med ett evenemang på Stockholms stadsbibliotek (Sveavägen
73) då bland annat Patrik Lundberg, Georgios Karpathakis och Kristin Amparo framträder
tillsammans med Teskedsorden och Vilja förlag.
SFI-utbildningar och gymnasieskolor är också inbjudna att medverka under lanseringen. Läs mer
om evenemanget här…
Vilja förlag grundades 2012 och ger ut lättläst litteratur för unga vuxna och vuxna. Vilja har en
övertygelse. Alla måste lära sig läsa. Genom att läsa utvecklar vi vårt språk. Med språkets hjälp
kan vi sätta ord på våra tankar och känslor. Därmed kan vi göra vår röst hörd och bli aktiva
medborgare i ett demokratiskt samhälle.
Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans
och respekt människor emellan. Intolerans och fanatism utgör ett växande hot i dagens samhälle.
Stiftelsens målsättning är att nå ut till unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga
frågor.
* För upplysningar, pressbilder, information som rör projektet, vänligen kontakta Annika Widholm
Email: annika.widholm@teskedsorden.se Tel: +46 72 226 49 42
* För upplysningar om den lättlästa antologin och Vilja förlag samt omslag och pressbilder,
vänligen kontakta Lina Nordstrand
Email: lina@viljaforlag.se Tel: +46 70 291 23 11

