
  

   
   
 

Mångkultur 2006 – föreläsningsserie i Landskrona 
 
I samarbete med IMER Malmö högskola och Landskrona-Kävlinge-Svalövs Gymnasie-
förbund arrangerar Landskrona Kommun föreläsningsserien Mångkultur 2006. Vi kommer att 
belysa mångkultur ur flera olika synvinklar, till exempel: Europa som mångkulturell 
kontinent; Sverige som mångkulturell nation; Musik och rasism; Skola och mångkultur; 
Kultur och mångkultur. 
 

Vår serie inleds dagsaktuellt med: ISLAM I JYLLANDS POSTEN 
 
Föreläsare är Peter Hervik, Fil Dr, socialantropolog och docent vid Malmö högskola inom 
freds- och konfliktforskning samt politisk antropologi. Peter Hervik har skrivit ett antal 
böcker om mediabevakningen i Danmark: ”Den generende forskellighed. Danske svar på den 
stigende forskellighed” (1999) och ”Mediernes Muslimer. Antropologisk undersøgelse af 
mediernes dækning af religioner i Danmark” (2002). I båda böcker behandlar Peter Hervik 
bland annat hur Jyllands Posten bevakat och skildrat Islam och etniska minoriteter i Danmark. 
 

En bakgrund: ”En af tidens største globale mediehistorier er udløst af den danske avis Jyllands Postens 
kontroversielle beslutning om at publicere 12 tegninger af Muhammed. Politikere og journalister 
fokuserer ifølge den norske fredsforsker Johan Galtung alt for ofte alene på volden uden at kigge på 
[...] konfliktens historiske sammenhæng. Således kan man spørge, om hvordan Jyllands Posten har 
dækket stoffet ved-rørende Islam i de seneste år, og hvordan er denne dækning i forhold til 
fremkomsten af ny-nationalisme og ny-racisme i det danske samfund siden 1989? Dette er nogle af de 
spørgsmål, som vil blive behandlet på dette seminar.” – Besök gärna Peter Herviks hemsida: 
www.peterhervik.dk. 

 
Efter föreläsningen ger Gunnar Bergdahl, kulturredaktör HD, sin syn på massmedias roll i och 
ansvar för opinionsbildningen i ett samhälle. Därefter öppnar vi upp för dialog och diskussion. 
  
Föreläsningen sker i Teaterrestaurangen, Landskrona Teater – måndagen den 27 februari kl. 
14.30, kaffe bjuds från kl. 14.10; vi beräknar att sluta kl. 16.30 
 

Föranmälan senast torsdag 23 februari till jan.nilson@landskrona.se; 0418 – 47 06 13 
 

Varmt välkomna! 
 

Jan Nilson 
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