
Den tyska kulturhistorikern Mithu M. Sanyal till Stockholm för att
prata om Våldtäkt
Den 17–18 februari kommer den tyska kulturhistorikern och författaren Mithu M. Sanyal till Stockholm för att berätta om
högaktuella boken Våldtäkt – aspekter av ett brott.

Mithu M. Sanyal är aktuell med boken Våldtäkt – aspekter av ett brott där hon undersöker vår syn på våldtäkt historiskt och kulturellt och
skärskådar de föreställningar som ofta hänger samman med detta brott. Med utgångspunkt i ett omfattande källmaterial som sträcker sig från
Aristoteles fram till vår tids populärkultur och mediehändelser visar Sanyal att många grundläggande diskussioner om våldtäkt ännu återstår
att föras.

Den 17 februari samtalar hon på Södra teatern med Svenska Dagbladets litteraturredaktör Madelaine Levy i samband med Lo Kauppis
föreställning Män kan inte våldtas, efter Märta Tikkanens kultroman.

Mithu M. Sanyal är tysk kulturhistoriker, journalist och författare, född 1971 i Düsseldorf. Våldtäkt är hennes andra bok, och med den har hon
väckt stor debatt i Europa.

Våldtäkt – aspekter av ett brott utkom i Sverige i november 2018 och har fått ett varmt mottagande i medierna:

”Nu har den bok jag alltid drömt om att få läsa, utan att veta om det, kommit ut. […] Jag trodde inte att det gick att skriva en så underhållande
bok om ett så tungt och viktigt ämne.” Sinziana Ravini, Göteborgs-Posten

”En minst sagt infallsrik författare som utmanar läsaren. […] Men i en skarp tankekedja visar Mithu Sanyal hur föreställningar om heder lever
och frodas i nutida västerländska rättssalar, styr moderna polisutredningar och formar samhällets reaktioner kring offer och gärningsman.” Per
Andersson, Kulturnyheterna

För att boka intervju med Mithu M. Sanyal eller beställa recensionsexemplar, kontakta gärna Helena Lindblom,
helena.lindblom@ordfrontforlag.se, 070-410 20 85.

Ordfront förlag är ett oberoende bokförlag som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, samt handböcker i skrivandets hantverk,
demokrati och folkbildning – och förstås högkvalitativ skönlitteratur.


