8.mars på Youngstorget, Oslo 16.00 – 18.00
Før toget arrangerte den Norske Afghanistan-komiteen et møte hvor kvinnelige afghanske
aktivister var til stede og man skulle gå under de samme paroler i toget.
Med livet som innsats har kvinnelige menneskerettighetsforsvarere og fredsaktivister
utfordret Afghanistans makthavere og det internasjonale samfunn lenge før Taliban tok
makten. Afghanske kvinner utgjør nå en bevegelse og en internasjonal maktfaktor.
Afghanistan kåres jevnlig til det landet der det er verst å være kvinne, som en følge av
utbredt undertrykking, diskriminering og vold. Etter Talibans maktovertakelse i august 2021
er også grunnleggende rettigheter til arbeid, utdanning, ytrings- og bevegelsesfrihet truet.
Mange fremtredende menneskerettighetsforsvarere og fredsaktivister ble evakuert fra
Afghanistan da Taliban kom til makten. Noen av dem er i Norge. Her står de hardt på for å
støtte sine med-søstre i Afghanistan og for å sikre grunnleggende rettigheter for kvinner. De
fortsetter sitt arbeid for kvinners rettigheter i Afghanistan – fra eksil i Norge.
Generalsekretær i Den norske Afghanistankomiteen ønsket velkommen.
Norge tar vare på og forsvarer disse aktivistene, men de må ikke bli målbundet.
Samtale:
Sandra Petersen, the Norwegian Human rights fund, møteleder
Norunn Grande, Nansensenteret
Hareer Hashim, advokat utdannet i London, bosatt i Finnmark
Farzana Elham Kochai, hun er et tidligere medlem av det Afghanske Storting og
kvinneaktivist, bosatt på Vinsnes
Nargis Nehan, tidligere statsråd i Afghanistan og kjent menneskerettaktivist, bosatt i Mo i
Rana
Alle 3 måtte flykte i august 2021, men hvorfor er de ikke bosatt litt nærmere hverandre slik
at deres felles kamp blir lettere?
De snakker om 20 år – fra Taliban til Taliban. Nå går vi bakover ... alle 3 har god utdannelse
da dette var mulig, og Taliban skulle aldri ha vært sluppet tilbake til makten. Ting er allerede
verre, og jenteskoler er stengt. Afghanistankomiteen reiser gjerne rundt og forteller om
tilstandene der borte, men jentene var sinte og frustrerte. Mente Norge svek dem. Betaler
privatfly for at Taliban skal møtes i Norge, men sprer dette nettverket utover Norge slik at de
ikke får samarbeidet som de burde. Og vi bør nok gjøre mer!
Hørte også at Liv Kjølseth kommer til Landsmøtet 11. juni! Supert!
Monica 21. april 2022

