
P1 om solidaritet inför publik på Elverket
Den 20 april sänds P1 om solidaritet direkt från Elverket med författaren Lasse Berg, chefredaktören för Bang Mireya Echeverría Quezada,
skribenten Mustafa Can och filantropen och bokförläggaren Sigrid Rausing som talare. Ett ämne, fyra talare, tolv minuter var.

Är du den som ger eller tittar bort? Som säger ifrån eller bara klickar gilla? På 70-talet innebar en solidarisk handling att göra något för tredje världen. Idag
finns tredje världen här. Så vad är solidaritet idag, 2015? I P1 om solidaritet får fyra personer tala till punkt. För musiken står Silvana Imam, moderator är
Johar Bendjelloul.

Kvällen är den avslutande delen i Dramaten&:s och Sveriges Radios satsning på temat solidaritet. P1 om Solidaritet sänds direkt i P1, på sverigesradio.se
och i appen Sveriges Radio Play, där det även finns för efterhandslyssning. 

Tid: 20 april kl. 19.30-20.45. Sänds direkt i P1. 
Plats: Elverket, Linnegatan 69, i Stockholm (T-bana Karlaplan)
Fribiljetter hämtas i Elverkets entré 45 minuter före start. Begränsat antal platser. Först till kvarn. 

Kvällens talare inför P1 om solidaritet:

Lasse Berg: 
– Vi har alltid varit långsammare än de rovdjur som Afrika var smockfullt av i människans barndom. Vi har inga huggtänder att döda med, inga klor att riva
med. Hur sjutton har vi klarat oss? Ensam har aldrig varit stark. Ensam har varit död. Men genom att hjälpa varandra har vi kunnat stå emot vår värsta
fiende.

Mireya Echeverría Quezada: 
– Solidariteten som utgångspunkt för samhällsförändring är överskattad. Historiskt sett är det inte omtänksamheten från de med makt som förändrat
samhället, utan de förtrycktas egen kamp att rädda sig själva och störta makten.

Mustafa Can:
– Hur ser förhållandet ut mellan solidaritet och skuld? Är en solidarisk handling den när man gör något som strider mot ens egenintresse, när solidariteten
faktiskt kostar en något? Det är det existentiella perspektivet på solidaritet som intresserar mig mest.

Sigrid Rausing:
– Solidaritet och medkänsla grundar sig på idén att vi alla är i botten lika. Men hur förvandlar man känsla och ord till praktiskt handling? 

Mer om talarna:

Lasse Berg är författare, föreläsare och världsresenär som i hela sitt yrkesverksamma liv intresserat sig för människans ursprung. Han är under våren
aktuell med boken Vårt inre Afrika - upptäcktsresor, där han forskar i hur det liv ser ut som evolutionen egentligen anpassat oss för.

Mireya Echeverría Quezada är chefredaktör för den feministiska kulturtidskriften Bang och medgrundare till Rummet, en sajt för antirasister och
feminister som rasifieras. Hon har jobbat inom vården och med hbtq-frågor och hörs regelbundet i podcasten Hämndens timme. Mireya Echeverría Quezada
är född i Chile, uppvuxen i Gävle och bosatt i Stockholm.

Mustafa Can är skribent och en av initiativtagarna till insamlingskampanjen Vinterhjälpen, som stödjer syriska flyktingar. Mustafa Can har
uppmärksammats och prisats som Sommar- och Vinterpratare i Sveriges Radio. Han har skrivit om sin mamma i boken Tätt intill dagarna (2006), och
mottagit Stora Journalistpriset, Ikarospriset och Guldpennan för sina texter och radioprogram. Mustafa Can är född i turkiska Kurdistan, uppvuxen i Skövde
och bosatt i Stockholm.

Sigrid Rausing är förläggare, filantrop och antropolog. I mitten av nittiotalet grundade hon Sigrid Rausing Trust, en fond som stödjer mänskliga rättigheter i
framförallt förtryckande samhällen. Sigrid driver bokförlagen Portobello och Granta, har suttit i styrelsen för Human Rights Watch och är hedersledamot i
Teskedsordern, vars syfte är att främja mångfald och tolerans. Under ett års tid bodde Sigrid Rausing på en f d sovjetisk kolchos i Estland och skrev sin
avhandling och boken Anteckningar från en kolchos, baserad på sina upplevelser där. Sigrid Rausing är född och uppvuxen i Lund, flyttade till Storbritannien
med familjen när hon var 18 och numera bosatt i London.
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