
Szabad a szó 250 éve – és ma?
Meghívjuk Önt szemináriumunkra, amelyen a világ első sajtószabadság-ren-
deletének történelmi aspektusait mutatjuk be április 13-án 10 órától. A 
rendezvény nyelve angol, magyar nyelvű tolmácsolást biztosítunk. A szeminá-
rium után könnyű ebédre várjuk a résztvevőket.

  Hogyan született meg a sajtószabadság-rendelet 1766-ban?
  Kik voltak a rendeletet megalkotó radikális gondolkodók? 

Előadók:
Prof. Marie-Christine Skuncke, az Uppsalai Egyetem professzora
Parlamenti küzdelmek a sajtószabadságért az 1760-as évek Svédországában

Dr. Nils Erik Forsgård, a Magma Kutatóközpont igazgatója, Helsinki
Élet, szabadság és a boldogság keresése – Anders Chydenius és a négy 
szabadságjog

Dr. David Goldberg, a Forsskål Projekt igazgatója, Glasgow
A sajtószabadságot nem adják ingyen – tanulmány Peter Forsskålról

Moderátor: Inotai Edit, a Center for Euro-Atlantic Integration and 
Democracy kutatója
Beszélgetés: Mi maradt meg a felvilágosodás értékeiből a mai Európában?

Tárgy: a sajtó- és információszabadság születése és öröksége 
Időpont: 2016. április 13., szerda, 10-12h

Helyszín: Finn Nagykövetség, Budapest, Kelenhegyi út 16/A

A követségi helyszín jellege miatt előzetes regisztrációt kérünk április 6-ig: 
eva.haris@formin.fi 

250 éves a szólás- és információszabadság
2016-ban lesz 250 éve annak, hogy Svédországban és Finnországban 
kiadták a sajtószabadságról szóló rendeletet – a világon elsőként. Az 
évforduló tiszteletére a Svéd Nagykövetség, a Finn Nagykövetség és a 
FinnAgora szemináriumsorozatot szervez, melynek témája a 
szólásszabadság.

#thisisfreedom
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Free word 250 years ago – and now?
It’s our pleasure to invite you to the seminar focusing on the historical aspect 
on the world’s first Freedom of the Press Act of Sweden and Finland. The event 
will take place on the 13th of April at 10 a.m. and will be held in English with 
Hungarian interpretation. A light lunch will be served after the seminar.

  Why was the Freedom of the Press Act issued in 1766? 
  Who were the radical 18th Century authors behind the Act? 

Speakers:
Prof. Marie-Christine Skuncke, Uppsala University
The Parliamentary Struggle for Freedom of Information: Sweden in the 
1760s

Dr. Nils Erik Forsgård, Director of think-tank Magma, Helsinki
Life, Liberty and the Pursuit of Happiness - Anders Chydenius and the Four 
Freedoms

Dr. David Goldberg, Director, Project Forsskål, Glasgow
Freedom of print – nothing given – a study on Peter Forsskål

Moderator: Edit Inotai, researcher, Center for Euro-Atlantic Integration 
and Democracy
Discussion: What remains of the Enlightenment’s values in today’s 
Europe?

What: Seminar on The Birth and Legacy of Press and Information Freedom 
When: Wednesday 13th of April at 10 a.m. till 12 a.m.
Where: Embassy of Finland, Budapest, Kelenhegyi út 16/A

Due to the location in the embassy you have to register to the event via 
email by the 6th of April: eva.haris@formin.fi 

Celebrating 250 years of freedom of print and information
The year 2016 marks the 250th anniversary of the Freedom of the Press 
Act in Sweden and Finland. To celebrate it the Embassy of Sweden, the 
Embassy of Finland and the Finnish institute FinnAgora are organizing 
a series of seminars on the subject of free speech from different aspects. 

#thisisfreedom
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