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IHME:s Rättsprocess: Är yttrandefriheten en bluff?

Festivalen för samtidskonst IHME:s sjätte Rättsprocess – en debatt som har formen av ett
domstolssammanträde – fokuserar på konsten och yttrandefriheten. Handlar alla begränsningar av
yttrandefriheten om kränkning av grundläggande rättigheter? Gäller samma kriterier för
yttrandefriheten inom konsten som för annan kommunikation människor emellan? Domare i
rättsprocessen är som vanligt filosofen Tuomas Nevanlinna, åklagare konstnären Riiko Sakkinen
och försvarsadvokat konstnären Merja Puustinen.
”Yttrandefriheten är en bluff. Om man kunde påverka genom den skulle den förbjudas. Produkten
är kapitalism, men varumärket är demokrati och frihet, till exempel yttrandefrihet. Kapitalismen
och demokratin är så starka system att de till och med tillåter yttrandefrihet. Det innebär dock inte
att den är korrekt eller rättvis. Man kan inte mata barn med yttrandefriheten”, påstår Riiko
Sakkinen.
”Yttrandefriheten är inte en bluff. Eftersom man kan påverka genom tal, skrift och bilder begränsas
yttrandefriheten på många sätt. I en del system används censur, häktning, mord och avrättningar. I
andra övertalas människor att ägna sig åt självcensur med pengar, makt och regler för gott
uppförande”, svarar Merja Puustinen.
Kom och lyssna hur diskussionen fortsätter på fredagen den 27 mars kl. 18.00 på Gamla
studenthuset. Även sakkunnigvittnena får yttra sig: redaktör på tidningen Voima och expert på
kulturella trakasserier Jari Tamminen, samt politices doktor, generalsekreterare för Förbundet för
Mänskliga Rättigheter Päivi Mattila. Dessutom ordnas en hel del annat program på IHME-dagarna.
Ta del av det muntliga programmet >
Jeremy Dellers IHME-verk 2015 Får röras avslutades i offentliga rum i huvudstadsregionen
söndagen den 22 mars. Allmänheten kan se alla de museiföremål som ingick i konstverket för sista
gången söndagen den 29 mars kl. 14–18 på Gamla studenthuset. Dessutom ordnas en parad för
föremålen med fanfarer. Läs mer om IHME-konstverket >
Fritt inträde till alla IHME-evenemang. Se hela festivalprogrammet >
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IHME producerar varje år ett konstverk av en internationell konstnär i ett offentligt rum.
Allmänheten kan ta del av det unika konstverkets skapelseprocess. Konstverket och tolkningarna
av det uppmuntrar till självständigt tänkande och diskussion. Det mångsidiga programmet är en
mötesplats för konst och vetenskap, det förflutna och nuet. IHME är öppen för alla som är
intresserade av livet och samtidskonsten.

