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D

la upamiętnienia setnej rocznicy święta 8 Marca, OWL organizuje konferencję

skierowaną przeciwko religijnym i tradycjonalistycznym praktykom mizoginistów. Przemoc
przeciwko kobietom usprawiedliwiana tzw. obroną honoru rodziny, przymusowe małżeństwa i
zmuszanie małoletnich dziewcząt do noszenia zasłon na twarze, to tylko kilka brutalnych
przykładów takich praktyk. W świetle ofensywy ruchu islamistów przeciwko prawom i życiu
kobiet, i to nie tylko w krajach rządzonych przez islam, ale także na Zachodzie, oraz
nasilającej się kampanii promocji prawa szariatu, OWL uważa, że istnieje nagląca potrzeba
zmobilizowania sił w skali globalnej, by przeciwstawić się politycznemu islamowi i propagować
sekularyzm w celu chronienia praw i bezpieczeństwa kobiet. Sekularyzm jest ważną podporą
społeczeństwa wolnego od mizoginii. Ta konferencja stanowi krok w tym kierunku.
Zbierają się aktywiści walki o prawa kobiet i o świeckie społeczeństwo, eksperci pracy
społeczno-terapeutycznej z ofiarami przemocy i artyści, by bronić praw kobiet i sekularyzmu,
wyrazić sprzeciw wobec politycznemu islamowi, ofensywie islamistycznej i nowej fali ruchów
religijnych.
OWL pragnie przy tej ważnej okazji zwrócić uwagę świata na los wielu aktywistów
opozycji uwięzionych w Iranie, wśród nich obrońców praw kobiet, pracowników i studentów.
Zaprosiliśmy znanego irańskiego poetę i dramaturga, który rozpoczął ważną kampanię na rzecz
uwolnienia studenckich aktywistów, by przeczytał kilka swoich wierszy.
Przyjedź i dołącz do nas w obchodach stulecia 8 Marca i przyłącz swoje siły do
odepchnięcia ofensywy religijnej i do budowania międzynarodowego, świeckiego ruchu na
rzecz praw kobiet i lepszego świata.
Konferencja będzie prowadzona językach angielskim, szwedzkim i perskim.
Mówcy i goście:
Homa
Arjmand,
koordynatorka
kampanii
przeciwko
szariatowi,
Diba Ali Khani, aktywistka praw kobiet i organizatorka obchodów 8 Marca w Sanandaj w Iranie,
Rasool Awla, socjolog i psycholog z organizacji „Mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet",
Maria Hagberg, pracownik społeczny i dyrektorka schroniska dla dziewcząt zagrożonych
„przemocą
motywowaną
honorem",
Iraj
Janati
Ataci,
poeta,
dramaturg
i
aktywista
praw
człowieka,
Azar
Majedi,
przewodnicząca
Organizacji
Wyzwolenia
Kobiet
w
Iranie'
Houzan
Mahmoud,
rzeczniczka
Organizacji
Wolności
Kobiet
w
Iraku,
Sara Mohammad, przewodnicząca „Nigdy nie zapomnijmy Peli i Fadme" (dwie ofiar morderstwa
motywowanego
honorem),
Mitra Iranian, choreografka i tancerka, wystąpi w tańcu zatytułowanym „Wolność".
Miejsce
konferencji:
Geteborg,
Szwecja
Lundby centrum, Wieselgrensplatsem nad Coop Forum
Data:
Piątek,
7
marca
2008,
Czas: 19:00-23:00
Kontakt: Shahla Noori, Tel. 46-737 262622
Azar Majedi, azarmajedi@yahoo.com
Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się: skontaktuj się z nami. Jeśli chcesz uczestniczyć,
prosimy o rejestrację.
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Mieszkająca w Wielkiej Brytanii przewodnicząca Organizacji Wyzwolenia Kobiet
w Iranie
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