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Kulturhuset Stadsteatern och 
Right Livelihood inleder 
långsiktigt samarbete  
 
Den 29 september tillkännages 2021 års Right Livelihood-pristagare vid en 
presskonferens på Kulturhuset Stadsteatern. Evenemanget blir också startskottet för 
ett treårigt samarbetsavtal med syfte att ge det publika samtalet om angelägna 
samhällsfrågor en större plats mitt i city.  
 
– Vi är väldigt glada att stockholmarna kommer kunna se mer av Right Livelihood och deras 
pristagare framöver här i Kulturhuset, precis som det var under tidigt 80-tal, säger Malin 
Dahlberg, t f VD Kulturhuset Stadsteatern. 
 
– Right Livelihood har genom sin verksamhet ett unikt nätverk bestående av världens 
främsta samhällsförändrare inom hållbarhet, social rättvisa, demokrati och mänskliga 
rättigheter. Genom att ingå ett formellt samarbete med Right Livelihood vill vi skapa ännu fler 
samtal, möten och upplevelser i Kulturhuset kopplade till frågor om vår gemensamma 
framtid på denna planet, säger Malin Dahlberg, t f VD Kulturhuset Stadsteatern. 
 
Mellan 1982-1984 delades Right Livelihood-priset ut på Kulturhuset och på senare tid har 
Right Livelihood-pristagare medverkat i ett par seminarier och debatter i Kulturhuset. I och 
med det samarbetsavtal som nu undertecknats kommer de kommande årens Right 
Livelihood-pristagare att tillkännages på plats i Kulturhuset med start nu på onsdag. 
Programverksamhet som filmvisningar, boksamtal, debatter och seminarier med mera 
kommer att samarrangeras i anslutning till att pristagare besöker Sverige.  
 
– Kulturhuset Stadsteatern är Stockholms viktigaste mötesplats för kultur och samtal, där 
demokrati och yttrandefrihet praktiseras varje dag. Samtidigt har medarbetarna 
spetskompetens när det gäller att kurera innehåll och göra det tillgängligt för en ny publik. 
Kulturhuset Stadsteatern ett perfekt hem för Right Livelihood-pristagarna när de besöker 
Sverige och vi ser fram emot att bjuda publiken på många inspirerande och tankeväckande 
möten de kommande åren, säger Ole von Uexkull, VD för Right Livelihood. 
 
– Genom Fristadsprogrammet stöttar Kulturhuset Stadsteatern sedan många år 
kulturutövare som hotas, förföljs och fängslas på grund av att de trotsar normer och 
makthavare genom det fria ordet. Vi ser med stor oro hur yttrandefriheten och civilsamhällets 
handlingsutrymme begränsas runt om i världen och är angelägna om att lyfta dessa frågor 
tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern, säger Ole von Uexkull. 
 
2021 års Right Livelihood-pristagare tillkännages vid en presskonferens i Studion på 
Kulturhuset Stadsteatern onsdagen den 29 september klockan 08.00. 
 
För mer information, kontakta: 
Sofia Cherif, pressansvarig Kulturhuset Stadsteatern 
Sofia.Cherif@kulturhusetstadsteatern.se 
0739-730 220 
 

mailto:Sofia.Cherif@kulturhusetstadsteatern.se


Johannes Mosskin, pressansvarig på Right Livelihood 
johannes@rightlivelihood.org 
070-437 11 48 
 
Om Right Livelihood 
Right Livelihood är en stiftelse som sedan 1980 kämpar för fred, rättvisa och hållbarhet. 
Varje år delas Right Livelihood-priset ut för att uppmärksamma modiga människor och deras 
visionära insatser för en bättre värld. Hittills har 182 pristagare från 72 länder mottagit 
utmärkelsen. Right Livelihoods arbete går bortom att dela ut priser. De erbjuder alla 
pristagare långvarigt stöd och särskilda skyddsinsatser görs för pristagare vars liv och frihet 
hotas. Right Livelihood ser till att pristagarnas arbete uppmärksammas världen över och 
bygger handlingskraftiga nätverk som leder förändring på global nivå. Right Livelihood har 
sitt huvudkontor i Stockholm samt lokalkontor i Genève och Zürich. Stiftelsen har konsultativ 
status i FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC). 
 
 
Om Kulturhuset Stadsteatern 
Kulturhuset Stadsteatern är en del av Stockholms stad och en av norra Europas största 
kulturinstitutioner. Ett brett spektrum av kulturevenemang pågår året runt. Kulturhuset 
Stadsteatern finns vid Sergels torg, i Skärholmen, Vällingby och Husby samt sommartid i 
Stockholms parker med Parkteatern. Kulturhuset Stadsteatern ska vara en angelägenhet för 
alla stockholmare med yttrandefrihet och den konstnärliga friheten som grund. 
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