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Dag 1:
Fredag 6:e oktober kl. 10.00-17.00
Husby centrum; Husbyträff

Dag 2:
Lördag 7:e oktober kl. 10.00-17.00
Kista centrum; Kistaträff

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.

Arrangörer: Barnen Först; Centret för försvaret av barns rättigheter i Irak

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

England
Soraya Shahabi: Grundare och ordf. ”Children First International”, redaktör för dess

tidskrift på persiska och engelska; grundare av ”Internationell kampanj för försvaret av
kvinnors rätt i Iran”.
Tal: ”Barn, diskrimineringens första offer”
Jasem Ghafur: ”Centret för försvar av barns rätigheter i Irak”, Englands avdelning.
Tal: ”Utbildningsväsendet och barnen i Irak”

Filipin
Agatha

C.

Galang: Program Manager Abakadang Kayumanggi Community

Development Foundation "AKCDF" i Filipin
Tal: ”Barns situation i Filipin”

Irak
Azad Ahmad: Ordf. ”Centret för försvaret av barns rätigheter i Irak”.
Tal: ”Barn och krig”
Kamaran Latif, Ordf. ”Centret för försvaret av barns rätigheter i Kurdistan”.
Tal: ”Barns situation i Kurdistan”

Iran
Diba Alikhani: Ordf. ”Centret för försvar av kvinnors rättigheter i Iran
Tal: ”Flickor i dödens gap”

Japan
Takamatsu Masako: Representant för organisationen ”Kodomo Zenko” i Japan.
Tal: ”Barns situation i Japan”

Sverige
Asad Nodinian, Projektledare för ”Projekt för jämlikhet och förebyggande arbete mot

våld”.
Tal: ”Barn och migration”
Aje Carlbom, Fil. Dr. Socialantropologi, forskare och lärare vid Högskolan i Malmö.
Tal: ”Religiösa friskolors sociala sammanhang”

Ghasem Afshar, barnrättsaktivist och socialarbetare från Iran, jobbat med gatubarn och

barn i fängelse.
Tal: ”Barnen i de iranska fängelserna”
Hana Jamali, Barnrättsaktivist
Tal: ”Föräldrar, barn och religion”
Inger Stark, Ordf. Jämställdhetsrådet i Stockholm
Tal: ”Religiösa skolor och barn”
Lena Nyberg, Barnombudsmannen
Tal: ”Barn och diskriminering”
Maria Hagberg, Fil mag. i Socialtarbete, föreståndare på HVB för flickor utsatta för

hedersrelaterat våld.
Tal: ”Se barnet som en egen individ”
Per Brinkemo, Författare, Journalist.
Tal: ”Dumpad barn; Uppfostringsresor”
Sara Mohammad, ordf. för riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”.
Tal: ” Myndigheters bemötande av de utsatta för hedersrelaterad brott”
Sherzad Fatih, Ordf. för den svenska avdelningen av ”Centret för försvaret av barns

rättigheter i Irak”; redaktör för Centrets tidskrift ”Barnens Värld” på kurdiska.
Tal: ”Religionens inverkan på barn i skolan”
Soleyman Ghasemiani, Författare, ordf. för Barnen Först – Sverige, redaktör för

Barnen Först:s månatliga tidskrift på svenska; redaktör för den litterära och sociala
tidskriften Hana på kurdiska.
Tal: ”Apatiska asylsökande barn; vetenskap, lögn och rasism”

USA
Mona Kosha, från ”The Model United Nations Program”.
Tal: ”Diskriminering och fattiga barn”

Arrangörskommitté: Jalal Mahmodzadeh,
Azar Modaresi, Soraya Shahabi, Soleyman
Ghasemiani, Asad Nodinan, Sherzad Fatih
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Barn och diskriminering
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Stockholm 6-7 oktober 2006
Diskriminering och ojämlikhet är inte bara en titel för en viss rättslöshet eller ett namn
för ojämlikhet på en viss plan utan kännetecknet för den ”civiliserade”, orättvisa och ojämlika
världen av idag. De som lider mest av den ”civiliserade” världens diskriminering och krossas
ständig mellan dess kugghjul, är barnen.
Barn diskrimineras p.g.a. sina föräldrars härkomst, deras ekonomiska och sociala status,
deras etnicitet, kultur eller religiösa tillhörighet eller för deras förehavanden. Krig och
umbäranden slår hårdast mot barn och fattigdomen skördar sina första och största offer just
bland dem. De blir ett lätt och billigt byte för samvetslösa marknadskrafters ändlösa törst efter
än högre vinster. De dör i miljontals av lätta, behandlingsbara sjukdomar. De försvinner i
tomma intet av hunger, arbetsskador, religiösa, etniska och politiska konflikter och
nedmonteringen av de grundläggande samhälleliga försäkringarna.
En stor del av dessa orättvisor bortförklaras genom relativiseringen av de mänskliga
rättigheterna. I hjärtat av Europa behandlas barn med utomeuropeiskt ursprung med andra
måttmätt än den allmänt gällande. Asylsökande barn får brottas ihjäl med sin apati.
Invandrarbarn får dumpas och försvinna obemärkt för skolan, polisen, de sociala
myndigheterna etc utan några större reaktioner. Strikt religiösa föräldrar får samhällets stöd
när barn görs rättslösa och religiösa normer, påbud och könsroller får härja i deras lilla värld.
Dessa små offer för diskrimineringen från Somalia till Kina, USA och England, från
Afrika till Europa och Asien måste få vårt hundra procentiga stöd. Vi måste säga ifrån för
denna omänskliga ordning. Denna diskriminerade och barnfientliga värld har ingen
existensberättigande. Den måste förändras den till barnens fördel.
Som en internationell kampanj för försvaret av barns rättigheter, anordnar Barnen Först
en återkommande konferens varje år. Den fjärde konferensen hålls i år i Stockholm med temat
”Barn och Diskriminering”.
Kom och delta i vår konferens och få en närmare bekantskap med en del av de
människor som brinner för barns rättigheter och för en bättre och mänskligare värld.
Kontakta oss och anmäl dig redan idag till konferensen för att vara säker på att få en plats.
Anmälan eller eventuella frågor sänds till följande e-mailadress:
info@barnenforst.se
Kontaktpersoner:
Soleyman Ghasemiani
070-444 15 78
Kamal Mohammad
073-653 55 67
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