
 

Pressmeddelande 2017-11-02 

Satsningen Tankar om vår tid söker ungdomar med något att berätta 

Nätverket LÄSLOV bjuder in alla ungdomar mellan 13 och 19 år att bidra till e-boken Tankar om vår 

tid – av 100 unga. Unga som kan bidra med tankar om samtiden och framtiden, genom en skriven 

text, en tecknad serie eller en kortfilm. Vi i Nätverket LÄSLOV vet att unga har mycket att berätta, 

och vill därför erbjuda en plattform för dem att uttrycka sig på. Den färdiga e-boken presenteras 

under politikerveckan i Almedalen, valåret 2018. Sista dagen att skicka in bidrag är söndag den 3 

december. Samtlig information om hur man deltar finns på www.läslov.se/tankar-om-vår-tid. 

 

Många unga oroar sig över framtiden. Det råder bostadskris, främlingsfientliga åsikter tar utrymme i 

politiken och det är krig i delar av världen. Samtidigt växer engagemanget och gemenskapen hos 

många unga som engagerar sig i miljörörelser, djurrättsrörelser, feminism och mycket annat. För 

vissa av dessa ungdomar är det dags att rösta för första gången år 2018.  

LÄSLOV vecka 44 startade som en kampanj år 2015 av Läsrörelsen i samarbete med bokhandel, 

bokförlag, bibliotek, kulturinstitutioner, idrottsföreningar och elevorganisationer för att främja barn 

och ungas läsande, skrivande och berättarglädje. Vi vet att språket och läsningen är viktigt för 

demokratin. År 2016 anslöt sig statsminister Stefan Löfven i sitt sommartal till idén och etablerade 

Läslovet från regeringens sida. I år, 2017, firas Läslov över hela landet, med hundratals aktiviteter 

med något för alla, oavsett om du gillar klassisk litteratur, hiphop eller manga.  

Vi i Nätverket LÄSLOV vet att ungas röst är viktig. Vi vet också att det går att göra skillnad. Därför 

lanserade vi, för årets Läslov, satsningen Tankar om vår tid – av 100 unga. Startskottet gick på 

Bokmässan i september och sista dag att skicka in bidrag är söndag 3 december. Det kan vara en text 

(max 2 500 tecken), en tecknad serie (max fem sidor) eller en inspelad film (max två minuter). E-

boken, som kommer att bestå av 100 utvalda bidrag, presenteras i Almedalen under politikerveckan i 

juli – valåret 2018. Fyra av ungdomarna medverkar. 

Projektet görs av Nätverket LÄSLOV, drivet av Läsrörelsen, i samarbete med Bokmässan, Tidningen 

Skriva och med stöd av Pressbyrån. Ungdomar kan nyttja någon av de workshops och 

skrivarverkstäder som hålls över hela landet under Läslovet för tips, hjälp och inspiration. En 

förteckning över dessa finns på www.läslov.se/kalendarium. Skrivhjälp finns även hos Tidningen 

Skriva, www.tidningenskriva.se/ 

 

För mer information: 

Presskontakt:  

Saga Hansén, kommunikatör Läsrörelsen. sagahansen@outlook.com, 070-483 06 17. 
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Talespersoner LÄSLOV: 

Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV. 

reslegard@yahoo.se, 070-625 81 75. 

Johan Unenge, författare, serietecknare och f.d. Läsambassadör, styrelseledamot i Läsrörelsen. 

johanunenge@telia.com, 070-536 38 39. 

 

Bilagor: Grafiskt material, Tankar om vår tid. 
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