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Görrel har Afrika som arbetsfält
Görrel Espelund blev journalist för att hon var nyfiken och ville arbeta internationellt med viktiga frågor. Man
kan säga att hon lyckats med sin målsättning, efter att ha rapporterat från ett stort antal länder i Afrika sedan
1994. Onsdag 23 november gästar hon föreningen Pennskaftet.
Görrel Espelund är uppvuxen på en gård i Skåne, men hennes fokus i arbetslivet har kommit att ligga på Afrika, söder om
Sahara. Allt började när hon första gången åkte till Afrika som frilans och rapporterade från Rwanda efter folkmordet 1994
samt från flyktinglägren i Zaire.
Hon har varit Afrika-stringer för Göteborgs Posten och Sydsvenskan, och rest och rapporterat från ett trettiotal länder i
Afrika. 2004 gick flyttlasset tillbaka till Sverige, men utrikesbevakning med fokus på Afrika fortsätter att vara en av hörnstenarna i hennes verksamhet.
Görrel är även författare. Första reportageboken med material från den afrikanska kontinenten, ”Reality Bites”, publicerades i Sydafrika och fick mycket uppmärksamhet i media där. Hennes fjärde bok ”8 kvinnor som skapat världsrubriker”, skrev
hon för att hon var nyfiken på vilken förändring som kvinnliga ledare gör i realiteten och hur dessa kvinnor resonerar kring
makt och fredsbygge.
Det senaste året har hon tillsammans med sin man Andreas Karlsson, även han journalist och fotograf, rest landvägen med
bil genom hela Afrika. Projektet hette ”Från kap till kap” och slutade på Europas nordligaste udde Nordkap.
– Det har varit en fantastiskt möjlighet att få förverkliga en dröm och väldigt häftigt att få resa genom en av världens vackraste och mest spännande kontinenter, Afrika, säger hon.
På Pennskaftet kommer hon att berätta om den senaste bokens tillkomst, det journalistiska arbetet i Afrika och mötet med
Ellen Johnson-Sirleaf, president i Liberia som nu får Nobels fredspris.
Tid: Onsdag 23 november klockan 18:30-ca 21:00.
Plats: Caféva på Haga Nygata 5, Göteborg.
Kostnad: Entré och vegetarisk soppa med bröd, kaffe/te. Medlemmar/studenter/arbetslösa: 80 kronor. Gäster: 100 kronor.
Gäster: Vi vill bli fler, ta gärna med kvinnliga journalistkollegor som vill nätverka och lyssna till intressanta föreläsare.
Anmälan: Välkommen med din anmälan till info@pennskaftet.nu. OSA senast måndag 21 oktober. Anmälan är bindande,
eftersom vi får betala för det antal vi förbeställt mat för!
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