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” We survive
under great
difficulties.
And sometimes
we do not survive”.

Vill du veta mer om utställningen?
Kontakta samuel.thelin@malmo.se,
Malmö Museer.

Would you like further information
about the exhibition?
Please contact samuel.thelin@malmo.se,
Malmö Museer.

Anna Politkovskaya (1958-2006)

Utställningen är ett samarbete mellan
Malmö Museer och Malmö Kulturstöd, ICORN, Svenska PEN
och Statens Kulturråd.
The exhibition is organized in cooperation between
the Museums of Malmö and Malmö Cultural Support, ICORN,
Pen Sweden and the Swedish Arts Council.

express
yourself
En utställning om yttrandefrihet
An exhibition about
freedom of speech
Malmö Museer

I utställningen möter du
Malmös fristadsförfattare,
den iranska journalisten
och människorättskämpen
Parvin Ardalan.
Hon är en representant
för sin generations feministiska aktivister
i Iran.
Utställningen handlar om
yttrandefrihet och förföljda författares kamp
för det fria ordet.

In the exhibition you will meet
Malmö’s guest writer:
Parvin Ardalan,
Iranian journalist and human rights defender.
She is a representative
of the feminist activists of her generation
in Iran.
The exhibition is about
freedom of speech
and those authors who fight to defend
the free word.

Enligt Svenska PEN finns fler än 700 författare och skribenter
runt om i världen som fängslas eller förföljs för att de utrycker
vad de tycker och tänker. Utställningen vill föra fram författarnas åsikter och påminna om deras betydelse för demokrati
arbetet världen över.

According to PEN Sweden, more than 700 authors and writers
around the world have been imprisoned or persecuted for using
their right to express themselves. The aim of this exhibition is to
put forward the opinions of these writers, as a reminder of their
importance in the promotion of democracy all over the world.

Att bli en fristad är ett åtagande som innebär att en stad
bjuder in en författare som på grund av sitt yrke är förföljd i
sitt hemland. Författaren får under två år möjlighet att i lugn
och ro ägna sig åt sitt skrivande.

When a city takes on the mission of being a City of Refuge, this
entails inviting an author who, due to his or her profession, has
been persecuted in his/her home country. For a period of two years
this author is given the opportunity to concentrate on writing, in
peace and quiet.

Staden står för värdskapet genom att erbjuda fri bostad och
ett stipendium under hela vistelsetiden. Värdstaden blir också
medlem i den internationella sammanslutningen av fristäder
– ICORN, som administrerar förmedlingen av fristadsförfattare.
En viktig uppgift för fristaden är också att engagera civilsamhället genom att erbjuda kontakter med t ex kulturproducenter, förlag och kolleger. På så vis får den gästande författaren
möjlighet att skapa sig en självständig tillvaro i staden.

Om ICORN
ICORN – International Cities of Refuge Network, är en sammanslutning av städer som erbjuder författare och journalister
en fristad. ICORN vill uppmärksamma det internationella
samfundet på att det bör ta sitt ansvar för att främja yttrandefriheten och skydda hotade författare.
www.icorn.org

Om Svenska PEN
PEN grundades med syftet att skapa en mötesplats och att
främja vänskap och intellektuellt samarbete mellan författare, journalister, översättare och förläggare i olika länder.
De försvarar yttrandefriheten och värnar om världslitteraturen.
En av PENs viktigaste arbetsuppgifter är idag att uppmärksamma fristadsfrågan i Sverige.
www.svenskapen.se

The city is the host, offering free lodgings and a scholarship for the
whole period of stay. The city also becomes a member of ICORN,
the international cities of refuge network that acts as the contact
agency between the cities and the authors.
In addition, an important task for the city of refuge is the mobilization of the civil society by offering contacts with cultural producers,
publishing companies and fellow writers. Thus, the guest writer will
have an opportunity to create an independent existence for him or
herself in the city.

About ICORN
ICORN - International Cities of Refuge Network is an association
of cities offering a refuge to authors and writers. ICORN wants
international society to pay attention and take on responsibility for
the promotion of the freedom of speech and expression and for the
protection of authors who live under threat.
www.icorn.org

About PEN Sweden
PEN was founded with the aim to create a meeting-place for the
promotion of friendship and intellectual cooperation between
authors, journalists, translators and publishers in various countries,
for the defense of the freedom of expression and the protection of
world literature. One of the most important tasks of PEN today is to
draw attention to the City of Refuge issue in Sweden.
www.svenskapen.se

