Kom och fira i Haag – en hundraårig global rörelse för fred
För 100 år sedan samlades över 1000 kvinnor i Haag för att protestera mot första världskriget.
De krävde stopp på kriget och kvinnors rätt att delta i politiska beslut.
Det blev startskottet för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF (Women International Leagues for Peace and Freedom, WILPF). En rörelse som engagerat kvinnor som Jane
Addams, Elin Wägner, Alva Myrdal, Rosa Parks, Inger Segerstedt-Wiberg och många andra.
Nu firar vi 100 år av kvinnors organisering och fredsaktivism världen över och bjuder på en
fullspäckad internationell konferens den 27 – 29 april med ledande personer inom forskning,
aktivism, fred och feminism.
Konferensens syfte är att diskutera grundorsakerna till väpnade konflikter och fastlägga vilka
principer som gäller för ett hållbart fredsbyggande. Det innefattar en holistisk syn på fred och
konflikt, där mänskliga rättigheter, nedrustning, social och ekonomisk rättvisa och miljöfrågor
spelar roll.
Vi utmanar det militaristiska narrativet att fler vapen är lika med ökad säkerhet.

Talare från hela världen!
#aktivister #nobelpristagare #forskare #experter #ledare #genier

Leymah Gbowee
Nobel Women’s Initiative,
mottagare av Nobels fredspris 2011 för kampen för
fred i Liberia.

Cynthia Enloe
Professor i statsvetenskap och
expert på militarism ur ett
feministiskt perspektiv.

Madeleine Rees
Internationell generalsekreterare för
IKFF sedan 2010. Tidigare genusexpert och avdelningschef på
kontoret för FN:s högkommissarie
för mänskliga rättigheter i
Bosnien-Herzegovina.

Annie Matundu Mbambi
Expert på genus och utveckling. Grundare av och ordförande för IKFF Demokratiska republiken Kongo.

Jody Williams
Nobel Women’s Initiative,
mottagare av Nobels Fredspris 1997 för kampen för ett
förbund mot landminor.

Amal Basha
Männiksorättsjurist från
Yemen och ordförande för
Sisters Arab Forum for
Human Rights.

…och många, många fler.
Konferensprogrammet bygger på det manifest som kommer att antas på IKFF:s internationella kongress strax före konferensen. Manifestet är baserat på våra förmödrars perspektiv och
analys utifrån det grunddokument de skapade 1915 och som fortfarande är högst relevant.
Alla är välkomna, registreringen är öppen till den 19 april. I avgiften ingår konferensprogram,
enklare lunch och IKFF:s nya manifest. Pris från 100 – 300 Euro. Grupper får reducerat pris.

Datum: 27-29 april 2015
Plats: Haag, Nederländerna
Läs mer om:
Konferensen
Talare
Program
Anmäl dig här.

