
Seminarieprogrammet

Att skriva under hot

11.00–11.45

Arr Svenska Unescorådet, Global Free Speech vid Göteborgs universitet, ICORN, Svenska PEN

Seminarium 45To1100.9

Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast att var och en har rätt till åsikts- och
yttrandefrihet, men det är långt ifrån en realitet i stora delar av världen. Hur ser verkligheten ut för författare och
konstnärer i de länder där yttrandefriheten är satt under stark press? Vad kan det globala samfundet och ett land som
Sverige göra för att stärka yttrandefriheten? Detta diskuterar Unescos vice generaldirektör Getachew Engida
tillsammans med den syriske poeten Housam Al-Mosilli, fristadsförfattare i Linköping som lämnade hemlandet 2012
efter att ha varit fängslad och torterad, och författaren Parvin Ardalan, som fick fristad i Malmö efter att ha lämnat
Iran 2009. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder. Moderator: Ola Larsmo, författare och
ordförande för Svenska PEN.

2016-09-22

engelskaSpråk:

Getachew Engida, Ola Larsmo, Parvin Ardalan, Housam Al-Mosilli, Alice Bah Kuhnke

Yttrandefriheten – hållbarhetsmålens sköra tråd?

14.00–14.45

Arr Sustainable Development Solutions Network vid Göteborgs miljövetenskapliga centrum
(Chalmers/Göteborgs universitet), Global Free Speech vid Göteborgs universitet 

Seminarium 45To1400.4

För ett år sedan ställde sig världens länder bakom FN:s 17 nya hållbarhetsmål i Agenda 2030. Miljö-, klimat- och
energifrågorna har sedan dess kommit i skarpt fokus. Men målen handlar i grunden om öppenhet och rättvisa. Hur ska
politiken, näringslivet, akademin och civilsamhället i världen kunna samarbeta för att uppnå målen utan utbildning åt
alla, utan fri forskning, utan tillgång till uppgifter till makthavares beslut och utan möjligheten att uttrycka sig fritt? Den
svenska regeringen har uttryckt att man vill bidra till andras möjligheter att nå ända fram i tid. Vilka planer finns då för
att stärka utbildningen, forskningen, kulturen och de andra demokratiska friheterna i världen? Medverkande: Getachew
Engida, vice generaldirektör Unesco, Ardalan Shekarabi, minister med ansvar för hållbarhetsmålen, Patrik Hiselius,
LL M Senior Advisor, Digital Rights, TeliaSonera, Helena Lindholm, prorektor, Göteborgs universitet. Moderator: Bodil
Tingsby, projektledare, Global Free Speech.

2016-09-22

engelskaSpråk:

Getachew Engida, Helena Lindholm, Bodil Tingsby, Ardalan Shekarabi, Patrik Hiselius

Yttrandefriheten under press i en osäker tid

15.00–15.45

Arr UR, Göteborgs universitet och Riksbankens Jubileumsfond

Seminarium 45To1500.12

Digitaliseringen och globaliseringen har ändrat villkoren för mediernas roll i demokratin. I sociala medier och globala
medieföretag skapas nya dilemman för yttrandefriheten trots att möjligheterna att yttra sig fritt aldrig har varit större.
Allt fler skapar sina egna flöden och det gemensamma samtalet blir allt mer trängt med ökade kunskaps- och
deltagandeklyftor. Vad betyder det nya medielandskapet för yttrandefrihetens gränser i en osäker tid? Detta är en viktig
demokratifråga. Medverkande: Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, Ulla Carlsson,
professor, UNESCO Chair on Freedom of Expression, och Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap,
Handelshögskolan; samtliga verksamma vid Göteborgs universitet. Moderator: A้nders Rydell, författare och kulturchef
för Hallpressen.

2016-09-22

Språk:

Ulla Carlsson, Jesper Strömbäck, Eva-Maria Svensson, Anders Rydell



Litteraturens makt och maktens svaghet

12.00–12.45

Arr Global Free Speech vid Göteborgs universitet och Svenska PEN i Göteborg

Seminarium 45Fr1200.8

Författare sätter upp egna spelregler för liv, kärlek och död. De tar på så sätt personligt ansvar för vad de har sett, hört
och upplevt. Deras trovärdighet, och inflytande, ligger där. Och det behöver inte handla om sådant som kallas politik.
Litteraturen hotar ofta makten bara genom trovärdiga gestaltningar av livet. I det här samtalet tar vi upp hur farlig
litteratur kan vara i länder där den politiska makten är så svag att den måste slå tillbaka mot litteraturen. De inbjudna är
viktiga röster i samtiden – de talar till oss här och nu, i Göteborg, om andra världar och livsvillkor. Men deras utsatthet
är också vår.
Medverkande: Jila Mossaed, iransk poet, Ahmad Alsoure, syrisk poet, Axîn Welat, kurdisk-syrisk poet, och Faraj
Bayrakdar, syrisk poet, författare och journalist.
Samtalsledare: Anna Mattsson, författare, poet och översättare, ledamot av Svenska PEN:s styrelse, och Johan
Öberg, översättare och medlem av Svenska PEN.

2016-09-23

Språk:

Jila Mossaed, Ahmad Alsoure, Axîn Welat, Faraj Birkdar, Anna Mattsson, Johan Öberg

Från Forsskål till Zuckerberg

15.00–15.45

Arr Global Free Speech vid Göteborgs universitet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
samt Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne

Seminarium 45Fr1500.5

1759 gav den finlandssvenske Linnélärjungen Peter Forsskål ut en pamflett som han kallade Tankar om borgerliga
friheten. Han krävde där mänskliga rättigheter och fri åsiktsbildning. Detta var vid den tiden mycket
uppseendeväckande, men de principer han formulerade kom ändå att ligga till grund för tryckfrihetsförordningen 1766.
En förordning som blev den första yttrandefrihetslagen i världen, och vars 250-årsjubileum vi i år alltså kan fira. Men vad
hände sedan? Vad kan vi lära av historien? Vad betyder ordet yttrandefrihet i dagens digitala offentliga rum? Hur
bestäms gränserna för vad som ska vara tillåtet att säga i konsten, litteraturen och medierna – gamla och nya?
Medverkande: Ulrika Knutson, litteraturkritiker och författare, Ulla Carlsson, professor, UNESCO Chair on Freedom of
Expression, Media Development and Global Policy, Göteborgs universitet, Lena Sundström, journalist och författare,
och Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning.
Moderator: Henrik Huldén, senior advisor Hanaholmen.

2016-09-23

Språk:

Ulrika Knutson, Stefan Eklund, Ulla Carlsson, Henrik Huldén, Lena Sundström



Vad är yttrandefrihet i Mellanöstern, Kina, Ryssland, Ungern?

10.00–10.45

Arr Global Free Speech vid Göteborgs universitet

Seminarium 45Lö1000.3

Yttrandefrihet är en universell mänsklig rättighet. Den är inte obegränsad, den medför ansvar,
skyldigheter och handlar om såväl juridik som etik och moral. Det är en av de mest politiserade frågorna
på den globala arenan. Hur uppfattas yttrandefrihet i kulturer med en annan uppfattning om stat,
individens roll i samhället och global politik – med vilka konsekvenser? Det måste vi känna till, om
globala överenskommelser ska bli en framgång i arbetet med att främja yttrandefriheten där den är
begränsad. Om detta talar några namnkunniga utrikeskorrespondenter. Medverkande: Cecilia Uddén,
Sveriges Radios korrespondent i Mellanöstern, Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters korrespondent i
Ryssland, Ola Wong, journalist som bevakar Kina och är författare till boken Pekingsyndromet.
Moderator: Gabriel Byström, kanalchef Sveriges Radio P4, journalist och författare till Tystnadens triumf,
om situationen i Ungern.

2016-09-24

Språk:

Cecilia Uddén, Anna-Lena Laurén, Ola Wong, Gabriel Byström


