
 

 

KURS I PUBLICITET OCH PÅVERKAN 
Vill du ta mer aktiv del i Östgruppens arbete med publicitet och påverkan? Vid två 

tillfällen träffas vi för att lära mer om hur det bedrivs och själva börja skriva. VARMT 

VÄLKOMMEN! 

 

DEL 1DEL 1DEL 1DEL 1: SKRIV: SKRIV: SKRIV: SKRIV----    OCH INSÄNDARVERKSTADOCH INSÄNDARVERKSTADOCH INSÄNDARVERKSTADOCH INSÄNDARVERKSTAD    

Hur skriver man ett blogginlägg, en insändare eller en debattartikel? Vi träffas och skriver 

tillsammans. Vi fokuserar på frågor om mötes- och föreningsfrihet i Ryssland och Belarus. 

Ta gärna med dig ett ämne du själv vill skriva om!  

NÄR: 27 maj 2012 kl 13.00-15.00 

VAR: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 41, Stockholm (Buss 2 från Slussen mot ”Sofia”, kliv 

av vid ”Barnängen”). Vid fint väder är vi delvis ute på gården. 

HUR: Workshopen leds av Östgruppens ordförande Martin Uggla. Ta gärna med en egen 

bärbar dator! 

Obligatorisk föranmälan till Obligatorisk föranmälan till Obligatorisk föranmälan till Obligatorisk föranmälan till anmalan@ostgruppen.seanmalan@ostgruppen.seanmalan@ostgruppen.seanmalan@ostgruppen.se    senast den 25 maj.senast den 25 maj.senast den 25 maj.senast den 25 maj.    

 

DEL 2: PUBLICITET OCDEL 2: PUBLICITET OCDEL 2: PUBLICITET OCDEL 2: PUBLICITET OCH H H H POLITIKERPÅVERKAN POLITIKERPÅVERKAN POLITIKERPÅVERKAN POLITIKERPÅVERKAN ––––HUR HUR HUR HUR 

NÅR MAN UT MED SITT NÅR MAN UT MED SITT NÅR MAN UT MED SITT NÅR MAN UT MED SITT BUDSKAP?BUDSKAP?BUDSKAP?BUDSKAP?    

En fördjupningskurs där vi lär oss mer om hur man kan tänka 

när man vill nå ut med sitt budskap. Och hur skriver man 

egentligen ett pressmeddelande eller en debattartikel? Vad ska 

man tänka på? Vi går igenom teori och övar oss praktiskt. 

Som kurslitteratur använder vi pr-byrån Westanders pr-

handbok. Den laddar du själv ner eller beställer gratis på 

westander.se/prhandboken. 

NÄR: prel. lördagen den 1 september 2012, kl 10.00-17.00 

VAR: Solidaritetshuset, se vägbeskrivning ovan. 

HUR: Kursledare är Martin Uggla. 

OBSERVERA att kursernaatt kursernaatt kursernaatt kurserna    enbart är öppen för Östgruppens medenbart är öppen för Östgruppens medenbart är öppen för Östgruppens medenbart är öppen för Östgruppens medlemmar. lemmar. lemmar. lemmar. Vill du bli medlem är 

du välkommen att höra av dig till info@ostgruppen.se


