کٌفزاًض بیي الوللی بزای بشرگذاشت  ۸هارص رّس جِاًی سى
ٌمبطتگی با مبارزات زوان در ضراضر جٍان برای آزادی ،برابری ،ضکُالریطم َ
علیً خشُوت
حمایت از جىبش آزادی زن در ایران
طاسهاى آسادی سى ّ ابتکار فویٌیظتی ارّپا بوٌظْر بشرگذاشت رّس جِاًی سى ،شٌبَ  ۶هارص  ۰۲۰۲یک کٌفزاًض بیي
الوللی در شِز گْتٌبزگ ،طْئذ بزگشار هیکٌٌذ .تن ایي کٌفزاًض:
وقش اضاضی ضکُالریطم در مبارزات زوان برای برابری ،امىیت َ ،در مبارزي علیً خشُوت وطبت بً زوان اضت.
کٌفزاًض  ۶هارص  ۰۲۰۲دگز بار بز ایي هظائل هِن ّ اطاطی توزکش خْاُذ کزد ،با سًاى در طزاطز جِاى در هبارسٍ شاى
بزای آسادی ،بزابزی ،اهٌیت ّ علیَ خشًْت اعالم ُوبظتگی خْاُذ کزد .ایي کٌفزاًض ُوچٌیي حوایت ّ پشتیباًی خْد را اس
سًاى در ایزاى در هبارسٍ رّ در رّ با یکی اس سى طتیش تزیي ًظام ُای دّراى هعاصز ،در ایي رّسُای طخت ّ ُیجاى
اًگیش اعالم هیکٌذ.
ضخىراواوی کً تاکىُن شرکت شان قطعیت یافتً اضت:
وُال الطعذاَیًْ ،یظٌذٍ ّ فعال طزشٌاص ّ لذیوی حمْق سى اس هصز هِواى افتخاری ایي کٌفزاًض
خْاُذ بْد.
ماللی جویا ،فعال سرشناس حقوق زن و عضو لویا جرگه ،افغانستان
گودرون تیبه تیبرگ ،ژورنالیست ،مسئول زنان برای صلح ،سوئد
ماریا رشیذی ،رئیض اًجوي حك سى ّ عضْ ُیات هذیزٍ شبکَ علیَ خشًْت ُای ًاهْطی ،طْئذ -ایزاى
آذر ماجدی ،نویسنده ،رئیس سازمان آزادی زن ،عضو کمیته هماهنگ کننده ابتکار فمینیستی اروپا انگلستان  -ایران
کریص مک کرلی ،حمْلذاى ،فعال در عزصَ کوک بَ سًاًی کَ هْرد خشًْت ًاهْطی ّ خاًْادگی لزار دارًذ ،اًگلظتاى
ماریا گُامان ،حمْلذاى در اهْر حمْق هِاجزت ،طْئذ
گیُور وبیُ ،رئیض آًتیکْ ّ عضْ کویتَ ُواٌُگ کٌٌذٍ ابتکار فویٌیظتی ارّپا ،همذًّیَ
لیلیه ٌالص فروچ ،رئیض ابتکار فویٌیظتی ارّپا ،فزاًظَ
ماریان ٌلی لُکاچ ،بٌیاًگذار "سًاًی کَ تحت لْاًیي اطالهی سًذگی هیکٌٌذ"
ّ ُواٌُگ کٌٌذٍ طکْالریظن اهز سًاى اطت ،فزاًظَ  -الجشایز

زمان کىفراوص :شىبً  ۶مارش 0202
ضخىراویٍا بً زبان اوگلیطی ،ضُئذی َ فارضی بصُرت ٌمسمان
ترجمً خُاٌذ شذ.
مصاحبً مطبُعاتی :با حضُر وُال ضعذاَی َ ماللی جُیا
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Norra Hamngatan 12
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Medusahuset,
Viktoriahuset samlingssal,
Linnégatan 21 B, 413 04 Göteborg

مکان :ضاله اجتماعات خاوً َیکتُریا  ،خاوً مذَضا
عاللوٌذاى بَ شزکت در کٌفزاًض لطفا با شٍال وُری تواص بگیزًذ.

حوایت کٌٌذگاى :

Majedi.azar@gmail.com
wlshahla.n@gmail.com
www.womensliberation.net
www.azadizan.net
www.medusahuset.se
Tel. 0046 737262622

