
Pressmeddelande från Dramaten& tisdag 18 februari 2014  

 
Dramaten& är en rubrik för musik och performance, introduktioner och läsningar, samtal med skådespelare efter föreställningar, 
debatter och scenkonst. Det ska finnas många goda anledningar att komma till vårt teaterhus – att komma en stund innan före-
ställningen börjar, eller stanna en stund efter. Generöst är ett ledord – vi bjuder på mer av allt som finns i huset, och bjuder upp till fler 
spännande samarbeten.  

 

Flyktberättelser på Dramaten och i P1 

 
I höstas sände Sveriges Radio den uppmärksammade dokumentären Min flykt: om Sîlan 
Diljens flykt från Kurdistan till Sverige som 4-åring.  Den 11 mars arrangerar Dramaten& 
tillsammans med Sveriges Radio en läsning med personliga flyktberättelser. 
 
Sîlans mamma höll henne i handen genom taggtråd, över bomullsfält och kulregn. 30 år senare 
reste Sîlan tillbaka i flyktens spår och insåg hur starkt flykten fortfarande lever kvar inom henne. 
 
I samband med radiodokumentären fylldes sociala medier med personliga flyktberättelser 
under hashtagen #minflykt. Det blev flera hundra viktiga historier om det nutida Sverige som 
lyfte människorna bakom siffrorna. Den 11 mars når berättelserna Dramatens scen Målarsalen, 
läsningen följs av ett panelsamtal som spelas in för att sändas i P1 den 18 mars klockan 20.03. 
 
– Jag väcks klockan 5 på morgonen av detonationen som spränger varenda bit av glas i vår 
lägenhet. Det börjar regna granater. Jag vinkar till mamma och pappa från en flyktingbuss där 
det inte finns plats för dem. Bakom mig lämnar jag min stad, föräldrarna, släkt och vänner. Där 
och då slutar jag vara ett barn, berättar Dejan Cokorilo som flydde från Sarajevo som 13-åring.  
 
– Flyktingskap ger perspektiv men grundar också en känsla av ensamhet, att 'de andra' aldrig 
kommer att förstå, säger Dilsa Demirbag-Sten som kom till Sverige som 6-åring.  
 
Medverkande i läsningen Mia Benson, Emma Broomé, Magnus Ehrner, Jon Karlsson, Andreas 
T Olsson 
Regi Mikael Berg 
 
Medverkande i samtalet Flykt och arvet efter flykten: 
Dilsa Demirbag Sten, författare och en av grundarna av Berättarministeriet - en 
skrivarverkstad för barn och ungdomar, Dejan Cokorilo, programledare Sveriges Radio, Sinikka 
Ortmark, författare som skrivit självbiografiska romaner om krigs- och flyktingbarn och Milad 
Mohammadi, jurist, statsvetare som föreläser runt om i Sverige om sin uppväxt, integration och 
mångfald. 
 
Samtalsledare: Ülkü Holago, Sveriges Radio 
 
Tisdag den 11 mars kl. 19-20.30, Målarsalen 
Fri entré 
 
3-5 mars kl. 11.03 följer Tendens i P1 upp #minflykt med några av alla berättelser från de som 
hört av sig till Sveriges Radio om sin egen flykt till Sverige. Shakti Slavomirska flydde 1978 som 
sjuåring till Sverige från Polen. Sanela Handanagic som kom 16 år senare från Bosnien. De kom 
till trygghet men resan var inte slut vid gränsen. De och deras anhöriga har i många år fått 

https://twitter.com/search?q=%23minflykt&src=typd
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kämpa för att skapa sig ett nytt hemma, både i Sverige och i sig själva. Man möter också Jack 
Lukkerz som 1984 11 år gammal flydde till Sverige från det kommunistiska Polen i ett stulet 
flygplan som hans pappa själv flög. 

Radiodokumentären Min flykt: 
sverigesradio.se/sida/avsnitt/280892?programid=909 
 
Dejan Cokorilo berättar om ett ögonblick från sin flykt: 
sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=909&grupp=20164&artikel=5703909 
 
Bildspel med flyktberättelser som kom in under #minflykt: 
www.youtube.com/watch?v=w7XtZuvphak 
 
Sveriges radios samlingssajt för #minflykt: 
sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=909&grupp=20164 
 

För mer information: 
 
Mimmi Fristorp 
Pressansvarig 
08-6656175 
0703-726175 
mimmi.fristorp@dramaten.se 

Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig P1 
0730-70 25 00 
caroline.meyer@sverigesradio.se 
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