
 
 

ICORN og krisen i Afghanistan: Vær med å hjelpe! 
 
ICORN er et nettverk av 75 byer over hele verden som jobber med å fremme ytringsfrihet, solidaritet 
og demokratiske verdier over hele verden. Forfulgte forfattere og kunstnere fra over 80 forskjellige 
land har søkt om beskyttelse hos ICORN, og siden nettverket ble dannet i 2006 har over 250 av dem 
fått beskyttelse i en friby. Sekretariatet for ICORN ligger i Stavanger, og i godt samarbeid med Norsk 
PEN har vi nå snart 20 norske byer som er aktivt med i nettverket. Et særpreg og en styrke ved det 
norske fribynettverket er at biblioteker og kulturhus er så aktivt involvert i ordningen. Nesodden og 
Fredriksad er de sist ankomne fribymedlemmene, og om få uker signerer Bodø som den neste norske 
ICORN-by.  
 
I disse dager opplever vi en fryktelig krise i Afghanistan, med sterke implikasjoner for hele resten av 
verden. Veldig mange som har kjempet for ytringsfrihet, likestilling og demokrati står i akutt fare for 
å bli forfulgt og i verste fall drept under de nye makthaverne. Mange journalister, kunstnere og andre 
menneskerettighetsforkjempere tar kontakt med ICORN for å prøve å komme seg i sikkerhet før det 
er for sent. Vi er allerede oppe i et tresifret antall fortvilte afghanere som er i kontakt med ICORNs 
sekretariat til alle døgnets tider. ICORN kan ikke hjelpe alle, men sammen med et globalt lag av 
samarbeidende aktører og frivillige organisasjoner er vi med på å gjøre en forskjell i en forferdelig 
alvorlig og uforutsigbar situasjon.  
 
For å kunne hjelpe de aller mest utsatte og forfulgte så effektivt som mulig, etablerte ICORN i 2011 et 
Emergency Fund, et nødfond som skal kunne dekke utgifter til overlevelse for søkerne og deres 
familier før de er trygt etablert i den fribyen som inviterer dem. I disse dager kommer dette fondet 
veldig godt med når vi skal hjelpe så mange afghanske journalister, forfatter og kunstnere som mulig. 
Ethvert beløp vi kan samle inn for å styrke ICORNs nødfond vil være av veldig stor betydning for alle 
de forfulgte ytrere i Afghanistan, og i flere av de andre delene av verden hvor det frie ordet er under 
stadig sterkere press.  
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