Lars Vilks ångrar inget trots ett liv under konstant skydd - berättar han i podcast
Det är nu 12 år sedan al-Qaida satte ett pris på den svenske konstnären Lars Vilks
huvud efter den omtalade karikatyren av Muhammed som rondellhund. Och trots att
många år har gått sedan dess lever han fortfarande under hot. I podden Hur kan vi? av
Navid Modiri berättar Lars nu, med facit i hand, att han inte ångrar någonting.
I avsnittet som släpps den 21 mars ställer Navid frågan: “Ångrar du någonting kring
rondellhundarna? Hade du agerat annorlunda?”. Lars svarar utan att tveka: ”Jag tycker det
är perfekt gjort för att belysa yttrandefrihet.”
Att belysa yttrandefrihet har lett till en rad hot och attacker mot Lars under åren. 2009 greps
Collen LaRose, känd som Jihad Jane, efter att ha planerat att mörda honom och 2010
utsattes hans hem för en mordbrand. Han har också haft perioder då säkerhetsvakter behövt
närvara dygnet runt. Detta är bara ett fåtal av de många händelser som varit omtalade i
media under de åren Lars varit aktiv som konstnär. I podden får han i egen hög person
berätta om sitt liv, om yttrandefrihet och de egna tankarna.
”Det är pinsamt att vi i offentligheten inte har stått upp för Lars Vilks mer.”
— Jens Liljestrand
Navid Modiri har i sina över 50 poddavsnitt samtalat med personer från alla möjliga fält och
från hela det politiska spektrat - från forskare och debattörer, till äventyrare och intellektuella.
Kända namn som Alexander Bard, Gudrun Schyman och Jens Liljestrand har gästat och
totalt har avsnitten spelats över en halv miljon gånger. Samtalen har gjort lyssnare arga och
triggade men också inspirerade. Och ambitionen framöver är att fortsätta höja taket i det
svenska samtalsklimatet och bredda existerande åsiktskorridorer.

Avsnittet med Lars Vilks släpps torsdagen den 21 mars. För att se intervjun redan nu,
kontakta Victoria Johansson:
victoria@hurkanvi.se eller 073-043 23 43

