Barnen Först: s 3: e Konferens
11-12: e februari 2005, Stockholm

Barnen Först!
Varför och hur?
Barnens rättigheter
måste vara universella!
Dag 1:
Fredag 11/2, Kl. 10.00-17.00
Torsgatan 4 (Rädda Barnens lokal)

Dag2:
Lördag 12/2, Kl. 10.00-17.00
Kista-träff (Kista centrum)

www.barnenforst.se
www.santarimnalan.com
www.childrenfirstinternational.org
Hur ett samhälle behandlar sina barn, är det mest
talande beviset för hur mänskligt och fritt är det. Barn
skall prioriteras först, framför alla nationella,
ekonomiska, politiska, ideologiska, religiösa och
kulturella överväganden och intressen.

Talarlista
Med gäster från olika länder
Konferensens första dag är på svenska och engelska. Andra dagen är det persiska, arabiska och
kurdiska som talas.

Belgien
Sonja Eggerickx; skolinspektör, vice ordf. för ”Internationella humanistiska och etiska unionen”
(IHEU).
Tal: ”Ta barnen på allvar, gör dem inte bortskämda”

England
Arman Farakish; ordf. för Civilrättskommittén i Iran (Iran CRC).

Tal: ”Barn är rättslösa i Iran. Vad skall vi göra?”

Azam Kamgoyan; Ordf. för ”Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter i mellanöstern”, och
chefredaktör för den månatliga tidskriften ”De gudlösa” på persiska.
Tal: ”Barn och tygstycket slöjan”

Frankrike
Sihem Habchi; från organisationen ”Varken hora eller kuvad”.

Irak
Houzan Mahmoud; Representant för organisationen ”Kvinnors frigörelse i Irak” (OWFI), redaktör
för organisationens tidskrift med samma namn på engelska.
Tal: ”Flickor i den ockuperade Irak och under den politiska islams hotelser”

Sherzad Fatih; En av grundarna av ”Centret för försvaret av barns rättigheter i Irak”; representant
för Centret utanför Irak; redaktör för Centrets tidskrift ”Barnens Värld” på kurdiska.
Tal: ”En stund med Bagdads Gatubarn”

Jabbar Mohammad Hassan; en av grundarna av den italienska avdelningen, ”Centret för försvaret
av barns rättigheter i Irak”.
Tal: ”Barn och religion”

Iran
Ghasem Afshar; Barnrättsaktivist och socialarbetare från Iran, jobbat med gatubarn och barn i
fängelse.
Tal: ”Barnen i de iranska fängelserna”

Italien
Piercarlo Albertosi; Medlem av italienska kommunistpartiets centralkommitté. Fackföreningsledare
för vårdpersonal i Carrara.
Tal: ”Flyktingbarns situation i Italien”

Sverige
Inger Stark; ordf. Jämställdhetsrådet, kommunfullmäktigeledamot i Stockholm för vänsterpartiet.
Tal: ”Barn, slöja och religiösa skolor”

Hans Iwan Bratt; vice ordförande för Humanisterna; aktiv i Nätverket för Demokrati i Irak.
Tal: "Toleransens gränser ur ett humanistiskt perspektiv"

Gun Zakarias; socionom, författare och debattör, har skrivit böcker och artiklar om barn i
missbrukarfamiljer och även barn med invandrarbakgrund.
Tal: ”Ungdomar och missbruk”

Sven Winberg; från Rädda Barnens generalstab.
Tal: ”Barnkonventionen och principerna bakom den”

Rädda Barnens dialogprogram;

Tal: ”Samtal med föräldrar om pojkars frihet och flickors kyskhet”

Sara Mohammad; ordf. för riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”.
Tal: ”Samma undervisning för alla barn i skolan?”

USA
Mona Kosha; från ”The Model United Nations Program”
Tal: ”Vad säger fakta och rapporter?”

Barnen Först: s talare
Soraya Shahabi; grundare och ordförande för ”Barnen Först” international; redaktör för dess
tidskrift på persiska och engelska; grundare av ”Internationell kampanj för försvaret av kvinnors rätt
i Iran”.
Tal: ”Barnens universella rättigheter”

Soleyman Ghasemiani; författare, ordf. för Barnen Först – Sverige, redaktör för Barnen Först: s månatliga
tidskrift med samma namn på svenska; redaktör för den litterära och sociala tidskriften Hana på kurdiska.
Tal: ”Föräldrars rätt över barn och barnens rättslöshet”
Halale Taheri: styrelsemedlem i Barnen Först i Sverige; ordf. för ”Förbundet för försvar av
kvinnors rättigheter i Kurdistan”; dokumentärfilmare.
Tal: ”Barn och religiösa skolor”

Leyla Ghasemiani; ordförande för Barnen Först – Göteborg; medlem av redaktörkommittén för den
kurdiska tidskriften Hana.
Tal: ”Har alla barn lika värde?”

Asad Nodinian; Styrelsemedlem av Barnen Först – Sverige; ledare för ”Projekt för jämlikhet och
förebyggande arbete mot våld”.
Tal: ”Två olika skeenden i Iran; hemslösa barn och Snögubbefestivalen”

Parvane Ahmadi; Barnen Först: s aktivist i Sverige; styrelseledamot i BF i många år.
Tal: ”Kampen för barns rättigheter i Iran”

För mer information och bokning av plats kontakta:

barnenforst@spray.se
Kamal Asad Mohammad
Faraj Shahabi
Soleyman Ghasemiani
Fax:

073-653 55 67
070-837 70 52
070-444 15 78
08-590 737 99

Arrangörskommitté:
Soraya Shahabi, Soleyman Ghasemiani, Asad Nodinian, Javad Aslani

Barnen Först; Internationell Kampanj för Barns Rättigheter

Konferensens andra aktiviteter:
Filmvisning:
Fredag 11/2, kl. 13.00; Torsgatan 4
• ”En stund med gatubarn i Bagdad”
• En dokumentärfilm av Sherzad Fatih
Bok- och fotoutställning
• En utställning med foton, böcker, broschyrer och material från Barnen Först.
Solidaritetsafton med gatubarn
Lördag 12/2, kl.19.00, Kista-Träff
Levande musik:
Jan Hammarlund
Shamim
Poesi:
Soleyman Ghasemiani
Och mycket mera underhållning

Arrangör: Barnen Först, Internationell Kampanj för Barns Rättigheter
I samarbete med: ABF Stockholm och Kulturföreningen för kurder i Sverige.

