Velkommen som medlem i Norsk PEN

Kjære deg,
Norsk PEN samarbeider med Den norske Forleggerforening om ytringsfrihet – hjemme og ute. I den forbindelse
er det naturlig å invitere deg med som medlem av Norsk PEN og på den måten å styrke og støtte vårt felles
arbeid.
Norsk PEN er den eneste organisasjonen som vier all sin oppmerksomhet til arbeidet for ytringsfrihet. Arbeidet
for fri ytring er viktig for vår egen demokratiske helse og for demokratiske prosesser ute i verden.
Ytringsfriheten er under stadig sterkere press verden over. For å styrke vårt arbeid og få økt gjennomslagskraft,
trenger Norsk PEN flere medlemmer! Norsk PENs styre inviterer derfor deg til å bli medlem hos oss, og vi
sender nettopp deg denne invitasjonen fordi vi tror du har forståelse for betydningen av ytringsfrihetsarbeid. Vi
stiller kun ett kriterium for at du kan bli medlem av Norsk PEN, og det er at du støtter opp om PEN-charteret.
Du finner det under her.
Du kan lese mer om hva Norsk PEN arbeider med og hvilke resultat vi oppnår på våre hjemmesider
www.norskpen.no. Hvis du mener dette arbeidet er viktig og du ønsker å bidra, eller bare ønsker å støtte oss
ved ditt medlemskap, kan du skrive til Hege Newth Nouri: hege@norskpen.no og si at du som medlem av Den
norske Forleggerforening takker ja til invitasjonen om medlemskap. Du får da tilsendt et velkomstbrev og litt
mer informasjon om Norsk PEN. Kontingenten er kr. 450 pr. år.
Vi håper at du melder deg inn.
Med vennlig hilsen,
William Nygaard
Leder i Norsk PEN – for fri ytring
Hege Newth Nouri
generalsekretær

PEN INTERNATIONALS CHARTER:
P.E.N.s arbeid hviler på følgende prinsipper:
1. Litteratur kjenner ingen grenser og må kunne spres fritt mellom nasjoner, til tross for politiske eller
internasjonale omveltninger.
2. Under ingen omstendigheter, og spesielt ikke i krigstid, skal åndsverk som en felles arv for menneskeheten
berøres av nasjonale eller politiske interesser.
3. Medlemmer av P.E.N. skal til enhver tid bruke den innflytelsen de har til å fremme god forståelse og
gjensidig respekt mellom nasjoner; de forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å fjerne hat mellom etniske
grupper, samfunnsklasser og nasjoner, og til å kjempe for idealet om en menneskehet som lever i fred i en
felles verden.
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4. P.E.N. står for prinsippet om uhindret utveksling av tanker innenfor enhver nasjon og mellom alle nasjoner,
og medlemmer forplikter seg til å motsette seg enhver form for undertrykkelse av ytringsfriheten i det landet
og samfunnet de hører hjemme, samt i resten av verden der dette er mulig.
P.E.N. støtter en fri presse og er motstander av vilkårlig sensur i fredstid. Vi anser at verdens nødvendige
utvikling mot en mer velorganisert politisk og økonomisk orden forutsetteren fri kritikk av regjeringer,
administrasjoner og institusjoner.
Medlemmer forplikter seg til å protestere mot misbruk av en fri presse, løgnaktige publikasjoner, bevisste
usannheter og forvrengning av fakta.
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