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Liberalerna
Motion till Gislaveds kommunfullmäktige.

C

Vi måste tala om trollen
Det öppna samhället bygger på förtroende och respekt, men det sociala kapital som
generationer i Sverige har byggt upp är satt under press. Våra skolor måste sätta in åtgärder
för att öka elevers motståndskraft mot propaganda och konspirationsteorier. Kälikritik måste
läras ut till eleverna.
Den snabba utvecklingen av internet har i grunden förändrat vårt samhälle. Mycket har blivit bättre
och bl.a. tillgänglighet och kunskapsutbyte har aldrig varit enldare. Men det pågår ett krig om
agendan i vårt demokratiska land. Både ifrån andra länder och odemokratiska krafter som vill
påverka vår opinion. Aldrig förr har de odemokratiska aktiviteterna varit mer omfattande. Vi hör
bl.a. om systematiska kampanjer från andra länder för att påverka den svenska opinionen.
1 “trollfabriker” sitter statsavlönade tjänstemän och skriver vilseledande propaganda och
kommentarer i svenska kommentartsfält.
Extremister har bytt arbetsmiljö från gatans tegelstenar till nätets anonyma hat. På deras
webbplatser tillhandahålls åsikter som vi demokratiska medborgare har svårt att stoppa. Deras
verksamhet syftar till att störa vår tilltro till myndigheter och folkvalda för att därigenom bana väg
för mer totalitära synsätt. Åsikter som bl.a. personer i våra främlingsfientliga kretsar flitigt hjälper
till att sprida.

c

Målet för nättrollen är att påverka den världsbild som våra unga formar. Det krävs därför att vi som
tror på det öppna och demokratiska samhället, ger våra unga de verktyg de behöver för att kunna stå
emot. Kälikritik och kritiskt tänkande behöver ffi en viktigare roll i våra elevers utbildning.
Förmågan att snabbt kunna avläsa vad som är en konspirationsteori och vad som är en legitim källa,
kommer att vara absolut nödvändig i framtiden.
MED HÄNVISNING TILL OVANSTÅENDE FÖRESLÅR LIBERALERNA 1
GISLAVEDS KOMMUN DÄRFÖR:
Att Gislaveds kommuns skolor lyfter fram kritisk granskning och källkritik i de ämnen och
sammanhang där det är lämpligt.
Att Gislaveds kommun genomför lämplig fortbildning av lärarkåren för att ännu bättre
kunna erbjuda e’everna lärande och stöttning gällande källkritik och kritisk granskning.
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