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Edda Manga berättar om Ship to Gaza
Idéhistoriker, skribent, bloggare, debattör och deltagare i Ship to Gaza. Edda Manga gästar
Pennskaftet torsdagen den 27 januari.
Aftonbladet skrev 3 juni 2010: De sju svenskarna flög till Istanbul sent i går kväll där de möttes av utrikesminister Carl
Bildt. I dag flög de vidare till Arlanda utanför Stockholm. Svenskarna möttes av jubel och blommor i ankomsthallen.
Med på planet fanns bland andra religionshistorikern Mattias Gardell och hans hustru idéhistorikern Edda Manga. På frågan om hur det kändes att komma hem sade Mattias Gardell till TV4:
– Det var ett fantastiskt mottagande. Det är skönt att komma tillbaka vid liv, samtidigt är det en stor sorg att nio civila
obeväpnade humanister har mördats på båten som jag var med på. Ju mörkare hudfärg desto sämre behandling fick vi.
Edda Manga som är född i Bogotá, Colombia, är svensk-colombiansk idéhistoriker, föreläsare och debattör. Hon
blev filosofie doktor 2002. Hon har bott i Egypten, verkat som forskarassistent på Uppsala universitet och deltog i aktionen Ship to Gaza ombord på det turkiska fartyget Mavi Marmara.
Om sin doktorsavhandling säger hon till Svenska Dagbladet:
– Jag ville revolutionera idéhistorien. Jag ville undersöka hur en text blir erkänd och etablerad, och vad som avgör
vilka personer som betraktas som stora tänkare, medan andra betecknas som galningar eller brottslingar.
Tid: Torsdagen 27 januari klockan 18:30.

På Pennskaftets
hemsida har du som
medlem chans att synas och presentera
dig med text
och bild!

Plats: Caféva, Haga Nygata 5, Göteborg.
Kostnad: 80 kronor för medlem, 100 kronor för gäst.
I priset ingår vegetarisk soppa, bröd och kaffe.
Anmälan: Välkommen med din anmälan per mejl till
info@pennskaftet.nu senast 25 januari.

Dags att betala medlemsavgiften
Nu vill vi påminna om att betala årets medlemsavgift på 150 kronor till vårt postgiro enligt nedan.
Anmäl också ändrad adress per mejl. Sprid gärna information om Pennskaftet till intresserade kvinnliga journalistkollegor.
• Genom Pennskaftet får du ett nätverk av andra yrkesverksamma kvinnliga journalister, frilansare och tidningsanställda såväl som informatörer med journalistbakgrund. Pennskaftet anordnar minst ett par träffar varje termin, med aktuella föreläsare.
• Under våren planerar vi tre träffar med föreläsare, 27 januari, 17 mars och i maj
i samband med årsmötet. Till träffen 17 mars är journalisten och informatören
Hannah Larsson klar. Hon tjänstgjorde maj – september 2009 som Public Affairs
Officer för Försvarsmaktens första flottstyrka i EU-insatsen mot somaliska pirater
i Adenviken och kommer för att berätta om det uppdraget.
• Hur resonerar redaktören? Hur tar man betalt? Pennskaftet vill också erbjuda informella lunchträffar där vi träffas utan föreläsare för att få nätverka och diskutera yrkesfrågor. De planeras till februari och april. Vi återkommer med datum!

Pennskaftet finns
som grupp på
Facebook. Där får du
information om våra
aktiviteter.

Pennskaftet är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, startad 1988 med drygt 50
medlemmar. Pennskaftet delar årligen ut ett pris till en kvinnlig journalist som utmärkt sig. Mer information finner du på vår hemsida. Där finns också en artikel från förra träffen i oktober med radioreportern och
Pennskaftspristagaren Josephine Freje Simonsson.
Postgiro: 48 46 62-2

				

Medlemsavgift: 150 kr per år (student/arbetslös 100 kr)
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