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BESKRIVNING
Parollen Kämpa Malmö har kommit att symbolisera en kamp mot rasism, fascismoch nazism. Det var i
samband med det uppmärksammade överfallet den 8mars 2014, där sex personer attackerades och
misshandlades på öppen gata icentrala Malmö, som parollen började användas och spridas. Kämpa Malmö
-Antifascism är självförsvar blev namnet på den demonstration som anordnades föratt uppmärksamma
händelsen, där uppemot 10 000 personer deltog. Därefterblev Kämpa Malmö en kanal för ett politiskt
engagemang som fick stor spridningframförallt i de digitala medierna.I och med den medieteknologiska
utvecklingen har förutsättningarna för politiskasamtal och aktiviteter förändrats. Medierna har kommit att
bli en integrerad deli människors vardagsliv och politiskt engagemang bedrivs idag i stor
utsträckningonline. Med utgångspunkt i hashtaggen #kämpamalmö undersöker den härstudien politiska
uttryck och politiskt engagemang i en medialiserad tid. Syftetär att undersöka mobiliseringsprocessen
inom Kämpa Malmö, och med det nåbredare förståelse för de förändrade förutsättningarna för politiskt
deltagande. Huroch varför sker en mobilisering? Hur kan vi förstå de individuella och kollektivauttryck
som manifesteras inom Kämpa Malmö?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Föreställningen "Kämpa Malmö" ställs in - HD
This article explores the translocal hybrid activism surrounding two demon-strations triggered by a violent
altercation between antifascists and neo-Nazis in Malmö ...

Showan Shattak efter gripandet: "Kämpa Malmö!" - Aktuellt Fokus
Pris: 129 kr. häftad, 2015. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken #kämpamalmö av Josefin
Waldenström, Tilda Wennerstål (ISBN 9789172673779) hos Adlibris.

Showan Shattak: "Jag har fått lära mig allt på nytt" | Aftonbladet
Kämpa Malmö! av Niva, Erik: Kämpa Malmö! [2016] av Erik Niva.ERIK NIVA [f. 1978] är en svensk
sportjournalist på Sportbladet och Viasat Fotboll. Niva har ...
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