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Får Pennskaftspris för utställning om romer
2014 års Pennskaftspris på 10 000 kronor går till fotografen Maja Kristin Nylander
och journalisterna Cecilia Köljing och Sofia Hultqvist.
Föreningen Pennskaftet, för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige, delar varje år ut
Pennskaftspriset. I år har priset tre mottagare.
Motiveringen lyder:

”Fotografen Maja Kristin Nylander får tillsammans med journalisterna Cecilia Köljing och Sofia
Hultqvist Pennskaftspriset 2014 för att de med utställningen och boken ”Vi är romer” synliggjort
en grupp som under lång tid diskriminerats i vårt samhälle. Genom att sätta människorna och deras levnadsvillkor i fokus har de utmanat stereotyper och gett ett ansikte och en röst åt en utstött
minoritet.”
Till prissumman på 10 000 kronor har de västsvenska medierna SR Göteborg, SVT Göteborg, GP,
GT och Borås Tidning bidragit. Juryn för Pennskaftspriset består av journalisterna Nadja Yllner (senaste pristagaren), Nina Frogneborn, Carina Haglind Ahnstedt, Julia Sjöberg och Görrel Espelund.
Om pristagarna:

Maja Kristin Nylander, frilansfotograf verksam i Göteborg. Hon har haft flera separatutställningar på bland annat Bohusläns Museum, Culturen och Arbetets museum. Hon har även givit ut ett
antal böcker, bland annat ”Syskon” och ”Det är vi som är dom”.
Cecilia Köljing, frilansjournalist som specialiserat sig på genusfrågor och feminism, gärna i form
av socialreportage, essäer och litteraturkritik. Andra intresseområden är miljö-, rättighetsfrågor.
Bland uppdragsgivarna finns Borås Tidning, Smålandsposten, Metro, Frihet och Göteborgs-Posten.
Sofia Hultqvist, journalist med inriktning på grävande journalistik kring ekonomi, EU, globala
frågor och miljö, dessutom Factwise’s Göteborgsfilial. Har tidigare arbetat på Sveriges Radio som
reporter och programledare. Bland uppdragsgivarna finns ActionAid, WWF och ForumSyd.

För mer information: Nina Frogneborn, 070- 747 50 87, ordförande Föreningen Pennskaftet.
Prisutdelning: Vid Pennskaftets årsmöte torsdag 8 maj kl 19:00, Cafeva, Haga Nygata 5. Bilder kommer att
finnas att få från kvällen, tagna av fotograf Julia Sjöberg.
Föreningen Pennskaftet: En förening för kvinnliga journalister och fotografer i Västsverige. Föreningen bildades 1988 av en grupp kvinnliga journalister. Föreningens syfte är att stärka kvinnliga journalister i deras yrkesutövning. Det årliga priset, Pennskaftspriset, ska gå till en eller flera kvinnliga journalister i Västsverige som
har gjort ett föredömligt journalistiskt arbete. Pristagaren utses av en jury sammansatt av föregående års pristagare och medlemmar som väljs på årsmötet.
Tidigare pristagare: Nadja Yllner, 2013, Katarina Sahlin, 2012 , Belinda Olsson, 2011, Josephine Freje
Simonsson, 2010, Anna Hammarén, 2009, Hanna Nyberg, 2008 och Johanna Bäckström Lerneby, 2007.
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