Novellix stödjer Svenska PEN med Dawit Isaak-bokstöd
Bokstöd blir till stöd för fängslade författare. Ett år efter att Novellix förvärvat Jan Landqvists projekt med svenska
författarbokstöd släpps nu ett bokstöd föreställande Dawit Isaak. Bokstödet lanseras i samband med öppningen av Dawit Isaakbiblioteket i Malmö och överskottet går till Svenska PEN.
Novellix har tagit fram ett bokstöd föreställande den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak. För varje sålt bokstöd
kommer 25 kr gå oavkortat till organisationen Svenska PEN:s arbete för att stödja författare och journalister som fängslats och hotas
för sina åsikter och yttranden.
– Att Dawit Isaak, som ju har blivit en symbol för yttrandefrihet, porträtteras som bokstöd känns helt rätt och vi är jätteglada att
försäljningen kan stötta Svenska PEN som gör ett oerhört viktigt arbete, säger Lena Hammargren, Novellix grundare och VD.
Bokstödet släpps till försäljning i samband med att Dawit Isaak-biblioteket i Malmö invigs den 15:e september. Utöver det kommer
bokstöden finnas i Novellix egna webbshop samt hos återförsäljare runt om i Sverige.

Novellix
Novellix förlag startade 2011 och ger huvudsakligen
ut noveller, styckvis eller i presentaskar med olika
teman. 2019 tog de även över industridesignern Jan
Landqvists verksamhet med författarbokstöd, där
tidigare exempelvis Stig Dagerman och Karin Boye
finns porträtterade. Bokstöden tillverkas i Gnosjö i
stålplåt och designas fortfarande av Jan Landqvist.

Dawit Isaak
Den 23 september 2001 greps den svensk-eritreanske
journalisten och författaren Dawit Isaak i Eritrea
anklagad för brott mot rikets säkerhet och sedan dess
har han suttit fängslad utan rättegång. Så sent som juli i
år kom nya uppgifter om att han fortfarande är vid liv.

Svenska Pen

Dawit Isaak-biblioteket

Svenska PEN är en politiskt obunden
yttrandefrihetsorganisation som verkar till stöd
för hotade, förföljda och fängslade författare och
journalister över hela världen. Svenska PEN utgår från
att det skrivna ordet inte har några gränser, vare sig
politiska, nationella eller religiösa och sprider kunskap
kring yttrandefrihetsfrågor i vår tid genom bland annat
programverksamhet, skolor och lärarutbildningar.
Svenska PEN är en av världens 149 PEN-center.
Huvudkontoret PEN International är baserat i London,
där organisationen grundades år 1921.

Den 16 september 2020 öppnar Malmö Stadsarkiv
portarna till biblioteket som kallas Malmös nya
yttrandefrihetsbibliotek. Biblioteket är öppet för
allmänheten och ligger i Malmö Stadsarkivs befintliga
lokaler. Här kan du hitta, läsa och låna hem böcker
som du egentligen inte skulle få läsa, ifall någon
annan fått bestämma. Dawit Isaak-biblioteket är ett
samarbete mellan Malmö Stadsarkiv, Biblioteken
i Malmö, svenska PEN och fristadsorganisationen
ICORN.
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