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Ordfront magasin

www.ordfront.se
Ordfronts hemsida är en sajt som
bubblar av aktivitet. Här finns nyheter,
evenemangs- och bokinfo likväl som
DemokratiAkademin, utbildningar och
arrangemang med fokus på demokrati
och mänskliga rättigheter. Sajten är
ett naturligt nav för medlemmarna i
kulturföreningen Ordfront, läsarna av
Ordfront magasin, andra kultur- och
samhällsintresserade.

utgåvor
per år

* Har lika många kvinnor som män
som läsare.
* Har en stor ung läsekrets, var femte
medlem/prenumerant är under 25 år.
* Har en köpstark läsekrets där andelen
hushåll med hög köpkraft ligger 11
procent över riksgenomsnittet
(Posten – MOSAIC 2006).
* Har en upplaga på ca 8000 exemplar.
* Utkommer med 7 utgåvor 2014.

På SGU:s karta över aktuella prospekteringar i
Nikkaluokta är fjällryggen
täckt av markerade områden
i geometriska former. »Det
är knappt en vit fläck på kartan«, säger Matti Berg, ordförande i Girjas sameby.

GRUVBOOMEN

SKAPAR HÅL SOM ALDRIG FÖRSVINNER
Ökad efterfrågan på råvaror och en generös svensk minerallag gör att
utländska gruvbolag söker lyckan i Sverige. I gruvstaden Kiruna höjs röster
mot planerna på att öppna nya gruvor i obruten fjällmark. I Jokkmokk
har provbrytningen i Gállok/Kallak blivit en infekterad fråga.
TEXT: KATARINA LIND FOTO: MARCUS ELMERSTAD
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Antal besökare: drygt 20000/vecka
Antal sidvisningar: 90000/vecka
format: (endast sidobanner)

PRIS 79 KR
NR 3/2012.

a) 147 x1 47 pixlar; b) 147 x 200 pixlar.
pris: från 2000 kr för 2 veckor
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yrien brinner« löd rubriken
på Ordfront magasins förstasida våren 2011. Reportaget
berättade om de första månadernas resning mot Bashar alAssad och Ba’ath-partiet. Där
ställdes frågan: kommer revolutionen att
sluta i ett blodbad? Än är inte revolutionen över. Men svaret på frågan har vi fått,
varje dag.
Tjugotre månader efter de första protesterna i Dar’aa, fortsätter striderna mellan
Fria syriska armén och Assadregimen. Ingen del av landet är besparat. Enligt FN har
över 60 000 människor dött sedan mars
2011. Hundratusentals bor i grannländernas flyktingläger och internflyktingarna
uppskattas till två miljoner. De andra internationella biståndsorganisationerna lyser med sin frånvaro trots att den humanitära krisen numera är ett faktum. Det lilla
bistånd som kommer in i landet är genom
smugglare, Fria syriska armén samt lokala
organisationer.
Krigets brutalitet råder överallt. Från utbombade hus och vägar till flyktinglägrens
misär. Det finns inga säkra platser; inget
besparas från regimens attacker, varken
skolor, sjukhus eller bagerier. Förnödenheterna sinar och priserna på varor ökar
varje dag. Mellan bombardemangen fortsätter vardagen, men de dova explosionerna är aldrig långt borta. Varje explosion är
en påminnelse om osäkerheten och döden.

»

ILL: EMMA HANQUIST
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Förenklat uttryckt:

tel: 031-84 21 82, 0703-96 74 93
elisabeth.tingdal@telia.com
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Eller sökane. Inte heller Gud.
Inget är lyriken främmand
et, smädandet,
på Gud, förkastand
det efter Gud, tvivel brottningen med Gud. Såväl
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troende som sökande är hen som tagit sig an dem.
an Gud – eller om det

12
AGASIN 4/20
ORDFRONT M

bokning: Elisabeth Tingdal,

39

8

Eva Rune
felt
dikt och tid

lucas pernin är frilansande bildjournalist. År
2011 var han en del av det team som gjorde reportaget »Syrien brinner« för Ordfront.

Frontlinjen ligger endast några hundra meter från
familjens hus. På deras gata har de flesta av husens övervåningar blivit träffade av den dagliga
artilleribeskjutningen. »Vi minns inte hur det var
att ha elektricitet i hemmet« berättar de och säger att de känner sig fångade, det finns ingenstans att ta vägen. Jobb har de inte haft på månader och det lilla de har sparat räcker till hyran och
brödet. »Vi vågar knappt gå till marknaden, på vägen dit finns det krypskyttar.«
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Det blödande Syrien

AV LU CA
S PERNIN
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1/1-sida 4-färg: 15 500 kr
1/1-sida sv/v: 12 500 kr
Format: 199 x 257 mm
Utfallande: 225 x 290 mm, exkl. utfall

Uppslag 4-färg: 25000 kr
Uppslag sv/v: 22000 kr
Format: 418 x 257 mm
Utfallande: 450 x 290 mm, exkl. utfall

Stående 1/2-sida 4-färg: 10 000 kr
Stående 1/2-sida sv/v: 7 500 kr
Format: 96 x 257 mm

OBS! Vid utfallande annons ska 5 mm utfallsmarginal läggas till på alla sidor.

1/8
1/4

1/16
1/8

1/4-sida 4-färg: 5 500 kr
1/4-sida sv/v: 3 500 kr
Format: 96 x 125 mm
(stående)

Liggande 1/2-sida 4-färg: 10 000 kr
Liggande 1/2-sida sv/v: 7500 kr
Format: 199 x 125 mm
Utfallande: 225 x 139 mm, exkl. utfall

Utgivning 2014

Baksida 4-färg: 20 000 kr
Baksida sv/v: 18000 kr
Utfallande: 225 x 265 mm,
exkl. utfall
(adressutrymme ovanför)

Övrigt
• Utfallande format: plus 10 procent.
• Moms tillkommer.

NUMMER	

UTGIVNINGSDAG	BOKNINGSDAG	

MATERIALDAG

om

1/14

14 feb

20 jan

22 jan

om

2/14

21 mars

24 feb

26 feb

om

3/14

22 april

24 mars

26 mars

om

4/14

13 juni

19 maj

21 maj

om

5/14

17 sep

25 aug

27 aug

OM

6/14

7 nov

13 okt

15 okt

olm 7/14

12 dec

17 nov

19 nov

Annonsbokning
Elisabeth Tingdal
tel: 031-84 21 82, 0703-96 74 93
elisabeth.tingdal@telia.com

1/8-sida 4-färg: 3 500 kr
1/8-sida sv/v: 2 200 kr
Format:
liggande, 96 x 60 mm
stående, 45 x 125 mm
1/16-sida 4-färg: 2 400 kr
1/16-sida sv/v: 1 500 kr
Format: 45 x 60 mm

Bilagor
Separat offert: Direktmedia 08-736 46 00
carina.tegeland@direktmedia.se

Tekniska specifikationer
Färdigt material levereras som högupplöst pdf.
Sparas med alla typsnitt och högupplösta bilder
inkluderade. Färger och bilder ska vara i cmyk-läge.
Tidningen trycks på obestruket papper, Amber graphic.
För specifik ICC-profil och tekniska frågor:
kontakta Eva Jais, eva.jais@ordfront.se
tel: 0708-519651

Materialadress
pernilla.dure@ordfront.se
Tunga filer: skicka via sprend.com eller liknande

