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Shahrazad/ICORN:s program på B&B 2008 
 
Torsdag kl. 15.00-15.30: 1001 röster om yttrandefrihet 
Lilla scenen, Internationella Torget 
Shahrazad, Icorn 
 
1001 röster om yttrandefrihet 
När 1001 européer reflekterar kring yttrandefrihet blir resultatet ganska varierat. Se ett urval 
digitala berättelser och hör mer! 
 
 
Torsdag kl. 17.00-17.30: Free Expression Is No Offence! 
Stora scenen, Internationella Torget 
Shahrazad, Icorn 
 
Free Expression Is No Offence! 
Freedom of religion and freedom of speech tends to clash. English PEN takes a clear stand for 
the latter.  
 
 
Fredag kl. 16.00-16.45: Berättelser för livet 
H1 
Shahrazad, Icorn 
 
Berättelser för livet 
Möt två intellektuella kosmopoliter i ett samtal om rötter, yttrandefrihet och sina författarskap. 
Lisa Appignanesi är ordförande i English PEN och dessutom journalist, författare och doktor i 
litteratur. Hon har skrivit ett flertal romaner – bland annat den prisbelönta The Memory Man 
(2004) – men även teoretiska verk om postmodernism, feminism och yttrandefrihet. Appignanesi 
föddes i Polen och växte upp i Frankrike och Kanada; nu lever hon i England.  
 
Ilija Trojanow föddes i Bulgarien 1965 men tvingades redan som sexåring fly landet. Familjen 
hamnade först i Tyskland och sedan i Kenya. I debutromanen Die Welt ist groß und Rettung 
lauert überall (1996) beskriver Trojanow familjens upplevelser som politiska flyktingar. Bland 
hans andra böcker märks till exempel reseskildringar från Indien och den hyllade romanen Der 
Weltensammler (2006). Trojanow har tilldelats flera litterära utmärkelser och översatts till en rad 
språk. Sedan 2003 bor han i Kapstaden. 
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Fredag kl. 16.40-17.00: Upp till bevis! 
Stora scenen, Internationella Torget 
Shahrazad, Amnesty, Reportrar utan gränser, Arenagruppen, Palmecenter 
 
Upp till bevis!  
Vad hände med de förbättringar av mänskliga rättigheter i Kina som utlovades inför OS? Lise 
Bergh, Amnesty; Ulrika K Engström, författare. 
 
 
Söndag kl. 13.30-14.00: Exile in Sweden 
Lilla scenen, Internationella Torget 
Shahrazad, Icorn  
 
Exile in Sweden 
The ICORN-network offers persecuted writers safe havens around Europe. Meet Faraj 
Bayrakdar, one of the writers who have been granted refuge in Sweden. 
 
 


