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Afghanistan – og folk i krise 
Taliban og andre militante gruppers målrettede drap på journalister, forfattere, kunstnere 
og aktivister i Afghanistan har økt betraktelig det siste året. De seneste ukene har 
situasjonen for disse yrkesgruppene blitt særlig akutt. 
 
Journalister, forfattere og andre viktige stemmer har flyktet fra Afghanistan i frykt for 
represalier. De som ble igjen i landet tvinges til taushet. Afghanistan mister viktige 
stemmer som jobber for frihet og demokrati. Bare de siste ukene ble to medlemmer av 
Afghansk PEN brutalt drept av Taliban, poeten og historikeren Abdullah Atefi, og lederen 
av Government Media and Information Center, Dawa Khan Menapal. Vi hører om 
arrestasjoner, trakassering og tortur. Situasjonen er forferdelig, fortvilende og 
uoversiktlig.  
 
Det afghanske mediehuset Tolo News meldte 3. august at 51 medier var stengt siden april i 
år grunnet økt vold. Og at over 1000 ansatte i pressen har mistet jobbene sine. Tolo News 
var et uavhengig mediehus 3. august. I dag styres mediehuset etter Talbians Sharialover, 
slik all annen presse gjør det i Afghanistan. I dag er over 100 aviser og mediehus stengt. 
Det finnes ingen uavhengige medier igjen, ingen fri presse, ingen kritisk eller gravende 
journalistikk. I dag er tusenvis av journalister, forfattere, kunstnere og aktivister – de frie 
ytrerne, på intern flukt.  Det er ingen veier ut, og det er ingen penger i omløp, bankene er 
stengt. 
 
Norsk PEN jobber intenst sammen med ICORN, PEN International, norske og internasjonale 
organisasjoner for å få folk ut, og for å finne en måte å sende penger til dem mens de er på 
flukt. 
 
Begge deler synes nesten umulig akkurat nå, men vi må håpe at det lar seg gjøre snart. Vi 
er i kontinuerlig dialog med UDI og UD, norske myndigheter skjønner at det haster med å 
hjelpe journalister, forfattere, kunstnere, aktivister og spesielt kvinner ut, vårt mål er at vi 
alle jobber sammen for å hjelpe de frie ytrerne til sikkerhet. 
 

Støtt Norsk PENs Krisefond 
Vi får daglig henvendelser fra desperate kollegaer som trenger hjelp til å overleve. Norsk 
PENs krisefond gir økonomisk støtte til forfattere, journalister, kunstnere og andre ytrere 
som er på flukt eller lever i skjul på grunn av sitt arbeid, i frykt for å bli fengslet eller i 
verste fall drept.  
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Vi trenger din hjelp. Støtt vårt krisefond, slik at vi kan hjelpe enda flere! Hver eneste krone 
vi får inn til krisefondet går uavkortet til å hjelpe frie ytrere som er i umiddelbar fare.  
Kontonummer: 1254.62.25060 
Vipps: 589048 
 
Tusen takk for hjelpen!  

 
Hege Newth 
generalsekretær 


