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Författarsamtal:
Människorättsaktivisten Irena Brežná om flyktingskap och integration
Den schweiziska författaren, journalisten och människorättsaktivisten Irena Brežná besöker
Katedralkaféet söndagen 7 maj och berättar då om sin bok Den otacksamma främlingen. Bokens
tematik berör flyktingskapet utifrån olika synvinklar, ärligt och utan att idealisera.
Den otacksamma främlingen handlar om en ung flyktingkvinna som ifrågasätter de krav och
förväntningar som samhället har på henne. Parallellt skildras olika människoöden utifrån en tolks
perspektiv. Möten med människor som inte är svarta eller vita, utan kulörta.
Hur mycket av sin egen identitet måste man ge upp för att kunna integreras och får man vara kritisk
mot sitt nya hemland? Hur kan man som tolk bevara sin opartiskhet när besluten strider mot den egna
övertygelsen? Hur kan litteraturen hjälpa oss att bygga broar mellan olika kulturer?
Irena Brežná föddes 1950 i Tjeckoslovakien och emigrerade 1968 till Schweiz, där hon har levt sedan
dess. Hon är verksam som journalist, författare, akademiker i slaviska studier, psykolog och
människorättsaktivist. 2008 utkom hennes självbiografiska roman Die beste aller Welten (Den bästa
av alla världar) och 2010 romanen Schuppenhaut ("Flagnande hud", om sjukdomen Psoriasis). För
sina verk har hon erhållit flera priser, bland annat det schweiziska litteraturpriset och de tyska
journalistpriserna EMMA-Journalistinnen-Preis och Theodor Wolff-Preis för sin krigsrapportering
från Tjetjenien.
Författarsamtalet hålls på engelska och leds av Benita Funke.

Författarsamtal: Irena Brežná
Söndag 7 maj kl 15.00 i Katedralkaféet
Medverkande: Irena Brežná, Benita Funke, Jonas Lindberg
Samtalet samarrangeras med schweiziska ambassaden.

Kontaktpersoner:
Jonas Lindberg, Präst i uppsala domkyrka, 018 430 36 04,
jonas.lindberg@svenskakyrkan.se

Benita Funke, 0733-50 28 18

UPPSALA DOMKYRKOFÖRSAMLING är en del av Svenska kyrkan med nära 30 000 medlemmar,
150 volontärer och ett 60-tal anställda. I församlingen ingår Uppsala domkyrka, Almtunakyrkan, S:t
Pers kyrka och Vindhemskyrkan S:ta Birgitta. Domkyrkan är Nordens största katedral, Sveriges
rikshelgedom, stiftskyrka och församlingskyrka. Den har mer än en halv miljon besökare varje år.

