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Afghansk journalist prisas i Stockholm:
intervjutider kvar
Torsdagen den 17 oktober tar Najwa Alimi emot Per Anger-priset vid en
ceremoni på Göta Lejon i Stockholm. Hon får priset för sin kamp för
yttrandefrihet och kvinnors rättigheter i Afghanistan. Pristagaren är
tillgänglig för intervjuer dagarna före prisceremonin.
Med livet som insats utmanar journalisten Najwa Alimi Afghanistans
traditionella syn på kvinnor och män. I ett land där kvinnor sällan får lämna
hemmet själva syns hon i TV som reporter på den afghanska tv-kanalen Zan
TV, den enda kanal i landet som bara anställer kvinnliga reportrar och

redaktörer.
Najwa Alimi är 25 år gammal har gjort sig känd som en orädd reporter som
lyfter ämnen andra journalister helst undviker, som social utsatthet,
hemlöshet, narkotikaberoende och kvinnors rättigheter.
– Jag vill visa att kvinnor kan jobba i en bransch som anses vara tabu för
dem. Jag förstod att journalistiken var den snabbaste vägen om jag ville nå ut
till kvinnor runt om i Afghanistan, och att det kan fungera som en plattform
för att slåss för kvinnors rättigheter, säger Najwa Alimi.
2019 års Per Anger-pris delas ut den 17 oktober vid en ceremoni på Göta
Lejon i Stockholm. Prisutdelare är kultur- och demokratiminister Amanda
Lind.
Den 14–16 oktober är Najwa Alimi tillgänglig för intervjuer i Stockholm. För
press finns det också platser kvar till prisceremonin. För bokning kontakta
pressansvarig på Forum för levande historia på tel. 0702-59 38 19 eller
press@levandehistoria.se.
Per Anger-priset är svenska regeringens internationella pris för mänskliga
rättigheter och demokrati. Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de
insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade
ungerska judar undan Förintelsen. Forum för levande historia har regeringens
uppdrag att årligen dela ut priset.
I nomineringen till Per Anger-priset har nio internationella organisationer
deltagit: Afrikagrupperna, Amnesty International, Civil Rights Defenders,
Diakonia, ICJ (Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen),
Kvinna till kvinna, Reportrar utan gränser, Svenska kyrkan och Svenska PEN.
Årets pristagare nominerades av Reportrar utan gränser.
Måndagen den 14 oktober deltar Najwa Alimi vid en samtalskväll på Forum
för levande historia i Stockholm.
Mer information om Najwa Alimi och Per Anger-priset finns på vår webbplats.

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med
demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i

Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur
och fortbildning.

Kontaktpersoner
Helena Cho Györki
Presskontakt
Presskontakt
Helena.Gyorki@levandehistoria.se
46720798532
Silvia Ernhagen
Presskontakt
Kommunikationschef
silvia.ernhagen@levandehistoria.se
0720 706 232

