“Barnen Först”s
2:a internationella konferens
Barnen Först!
Varför och hur?!

Tema:

Barnens trygghet
och välfärd!

Burqa,
politiska islams intrång i
den svenska skolan!
* Barnen är de mest sårbara medborgarna i
samhället som inte har någon möjlighet att göra sina proteströster hörda!
* Barnen Först är en klar röst för barnens frihet från religion, systematiskt våld, fattigdom och krig!
* Denna konferens är en progressiv röst mot traditioners och religioners intrång och deras
yttringar i barns liv och vardag.
* En kompromisslös röst för barns rätt till sin kropp, glädje, nyfikenhet, känslor, sexualitet
och framtid.
* En samling av radikala aktivister för barns rättigheter som är beslutna att skapa en värld av
välfärd, glädje, lugn och trygghet för alla världens barn!
* Konferensen är de iranska gatubarnens, och de av religion och fattigdom drabbade barnens
proteströst!
* Den är de irakiska barnens protest som fallit offer för krig och den nya världsordningen i Irak!

Datum:
29 & 30:e november 2003
kl. 10.00 - 17.00

Dag 1, engelska och svenska
Dag 2, persiska, kurdiska, arabiska

Plats:
Kista Träff (T-bana, Kista centrum)
Talarlista:
1. Soraya Shahaby, ordf. och grundare av organisationen Children First International.
Barnens trygghet och välfärd i världen och vår konferens.
2. Sara Sepid-dam, Aktiv för iranska gatubarn.
Aktiviteter för försvaret av gatubarn.
3. Soleyman Ghasemiani, författare, ordf. Barnen Först i Sverige.
Burqa, den politiska islams intrång i den svenska skolan.
4. Eva Arvidsson, Riksdagsledamot för Socialdemokraterna.
Barnens trygghet och religiösa skolor.
5. Inger Stark, Kommunfullmäktigeledamot i Stockholm, Vänsterpartiet.
Hedersmord och våld mot barn.

6. Ulf Schyldt, Humanisterna.
Barnens rätt till en sekulär utbildning och värld.
7. Svenska Amnestis representant.
8. Gun Zacharias, Socionom, Författare.
Barn, missbruk och droger.
9. Vidar Vetterfalk, Rädda Barnen, Dialogprojektet.
10. Halale Taheri, Kvinnorättighets & Barnen Försts aktivist, Sverige.
Förbud mot slöja för barn.
11. Zhila Samanadarpoor, Aktivist för barnens rättigheter i Iran.
Barn ich gatubarn i Iran.
12. Azam Kamguian, Författare och aktiv i barnfrågor, England.
Religiösa skolor ett hot mot barns utveckling.
13. Siavash Modarasi, ordf. Barnen Först, Iran.
Det systematiska våldet mot barn i Iran.
14. Karim Shamohammadi, ordf. Barnen Först, Stockholmsavdelningen.
Att bekämpa drogberoende och drogsmuggling.
15. Akbar Sepid-dam, Barnboksförfattare, aktivist i barnfrågor.
Gatubarn.
16. Kawosh Mehran, Styrelsemedlem i Barnen Försts huvudorganisation.
Att rädda barn från fattigdom; vår och andras lösningar.
17. Kimia Pazooki, Barnsrätts aktivist.
Integration och barnens rättigheter i invandrarmiljöer.
18. Fares Mahmood, Aktiv för Barnens rättigheter i Irak
Barnens situation i Irak.
19. Shirzad Fateh, ordf. “Centret för Försvaret av barnens rättigheter i Irak”.
Gatubarn i Irak.
20. Esmail Moludi, Ordf. Iranska flyktingars riksförbund, skolansvarig i Rädda Barnen i Göteborg.
Flyktingbarns situation i Sverige.
21. Asad Nodinian, Barnsrätts aktivist.
Snögubbefestivalen i Kurdistan; nya rörelser och nya initiativ.
22. Arman Farakish, ordf. kommittén för civila rättigheter i Iran.
Nedtrampningen av barnens rättigheter i Iran.
23. Gisou Shakeri, Presentation av sin musik.
24. Hami Etemad, Utställning om Barns situation.
Stöd ansträngningarna för en människovärdig och barnvänlig värld genom ditt
deltagande i konferensen!

Solidaritetsafton med irakiska barn!
Lördagskvällen 29/11 under konferensen hålls en solidaritetsafton med levande musik, teater och
andra kulturella framträdanden till förmån för “Centret för försvaret av barnens rättigheter i Irak”
och deras arbete för de skyddslösa irakiska barnen! Programmets detaljer annonseras separat.

För mer information:
Tel: + 46 070-678 51 83 / Fax: + 46 070-619 90 54 / www.barnenforst.com / info@barnenforst.com
/ barnenforst@hotmail.com
Arrangör: Barnen Först
Med stöd av: Iranska flyktingars riksförbund; Glöm aldrig Pela och Fadime förening; Kommittén
för försvaret av iranska kvinnors rättigheter; Kulturella föreningen för kurder i Sverige: Förbundet
för försvaret av kvinnors rättigheter i Kurdistan, Centret för försvaret av barnens rättigheter i Irak.
I samarbete med ABF Stockholm.

Solidaritetsafton med
irakiska barn!
USA:s nya världsordning har varit en mardröm, en uppenbar dödsfälla för
hundratusentals irakiska barn. Sedan golfkriget 1991, dör irakiska barn som
flugor av undernäring, och lätta och behandlingsbara sjukdomar. Kriget,
arbetslösheten och avsaknaden av välfärd och statliga inrättningar har fyllt
de stora irakiska städerna med skyddslösa gatubarn.
Alla intäkterna från denna solidaritetsafton går oavkortad till
organisationen ”Centret för försvaret av barns rättigheter i Irak” för deras
arbete med skyddslösa irakiska barn.

Datum:
Lördag, 29/11 - 2003
kl. 19.00
Plats:
KistaTräff
(T-bana, Kista centrum)
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Program:
Levandemusik, teater, dansuppförande, dikt
Diskomusik till sent på natten.
Mat och drick finns till självkostnadspris.
För mer information:
Tel: + (46) 073-616 22 11 / + (46) 070-678 51 83 / Fax: + (46) 070-619 90 54 / www.barnenforst.com /
info@barnenforst.com / barnenforst@hotmail.com

Arrangör: Barnen Först
Sponsorer: ”Kvinnors Radio i Stockholm”, Radio Bangawaz, Radio Shabang, Iranska flyktingars
riksförbund, Glöm aldrig Pela och Fadime förening, Kommittén för försvaret av iranska kvinnors
rättigheter (KFKI); KFK Irak, Kulturella föreningen för kurder i Sverige, Förbundet för försvaret av
kvinnors rättigheter i Kurdistan, Centret för försvaret av barns rättigheter i Irak.

