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Afrah Nasser får årets Pennskaftspris
2016 års Pennskaftspris går till Afrah Nasser, journalist och bloggare
från Jemen och numer boende i Göteborg.
Föreningen Pennskaftet, för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, delar
varje år ut ett pris, Pennskaftspriset. I år går det till Afrah Nasser.
Motiveringen till priset lyder:
”Journalisten, bloggaren och numera göteborgaren Afrah Nasser tilldelas
Pennskaftspriset för att hon i sann Pennskaftsanda fortsätter kampen för demokrati och yttrandefrihet, trots övervakning och hot. Via ett stort nätverk ger hon oss
berättelser och bilder från det isolerade Jemen. Med sin blogg har denna modiga
kvinna blivit en av världens viktigaste röster från Mellanöstern.”
Till Pennskaftsprisets prissumma på 10 000 kronor har de västsvenska medierna
Borås Tidning, Göteborgs-Posten, GT, Sveriges Radio och SVT bidragit. Juryn för
Pennskaftspriset består i år av journalisterna Katarina Berg, Carina Haglind Ahnstedt
och förra årets pristagare Siri Reuterstrand.
Bakgrund:
Journalisten Afrah Nasser började blogga i hemlandet Jemen under den arabiska våren
2011. Hon blev snabbt uppmärksammad av världens stora medier. Numera bor hon
i Göteborg där hon arbetar som frilansjournalist, bloggare och människorättsaktivist.
Hon är medgrundare till ideella organisationen The Jemeni Salon.
För mer information: Katarina Berg, 070-876 61 69, ordförande i juryn för Pennskaftspriset och
Carina Haglind Ahnstedt, 070-673 26 36.
Prisutdelning: Sker vid Pennskaftets årsmöte onsdag 27 april cirka 19:00. Det kommer att finnas pressbilder
att få från utdelningen av fotograf Lo Birgersson.
Föreningen Pennskaftet: Är en förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige. Föreningen
bildades 1988 av en grupp kvinnliga journalister, främst frilansare. Föreningens syfte är att stärka kvinnliga journalister i deras yrkesutövning genom att arrangera möten som kan ge både kunskap och inspiration. Det årliga
priset, Pennskaftspriset, ska gå till en eller flera kvinnliga journalister i Västsverige som har gjort ett föredömligt
journalistiskt arbete. Priset har delats ut sedan 1989. Pristagaren utses av en jury sammansatt av föregående års
pristagare och medlemmar som väljs på årsmötet.
Tidigare pristagare: Siri Reuterstrand, 2015, Maja Kristin Nylander, Cecilia Köljing och Sofia Hultqvist, 2014,
Nadja Yllner, 2013, Katarina Sahlin, 2012 , Belinda Olsson, 2011, Josephine Freje Simonsson, 2010, Anna
Hammarén, 2009 och Hanna Nyberg, 2008.
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