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19-åring som står opp mot ekstreme muslimer kommer til
årets kvinnekonferanse
Årets kvinnekonferanse byr på interessante kvinnestemmer med inspirerende historier.
Silje Reistad Christensen
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Det er sjette gangen Kvinnekonferansen «Luft under vingene»
holdes i Lofoten, hvor sterke kvinnestemmer inspirerer og forteller
sine historier. Datoen er 1. november, første lørdagen i novembermåneden.
Årets arrangementskomite består av Siri Bjercke fra Svolvær Sanitetsforening, Astrid Bjørgaas og Frid Løkken fra Svolvær
Soroptimistklubb, og Ragnhild Ørnes fra SALT.
Kvinnekonferansens yngste foredragsholder er 19 år gamle Faten Mahdi Al-Hussaini. Hun var en av drivkreftene bak demonstrasjonen med
5000 mennesker mot ekstreme muslimske grupper foran Stortinget 28. august og hun holdt en appell som gjorde inntrykk på svært mange:
- Det viktigste budskapet mitt er at vi muslimer ikke er representert av disse ekstremistene. For meg er ikke de muslimer. Det de gjør skal ikke
framstå som en sannhet. Jeg tror dette er begynnelsen på noe stort. Jeg tror dette her er starten på en ny framtid for en ny generasjon.
Dagens demonstrasjon forteller at vi kan ikke dømme alle muslimer utfra det muslimer gjør, at vi ikke kan dømme alle jøder utfra det noen
jøder gjør, og så videre, sa hun til Dagbladet etter appellen.
– Det er et bredt spekter i år. Og at Norges svar på Malala kommer, er vi veldig glade for, sier Ragnhild fra SALT.

Modige kvinner
– Vi er ydmyke og stolte, sier Ragnhild Ørnes til Lofotposten. Hun sikter til de kvinnelige foredragsholderne som kommer for å inspirere
publikumet i Lofoten kulturhus 1. november.

På programmet står blant annet Marit Adeleide Andreassen, skuespiller, sanger og svolværjente.
– Marit vil fortelle om sin historie fra skuespillerbransjen, hvor man møter en sammenligningskultur og et stort press. Og om friheten til å tørre å
være seg selv, forteller Ragnhild.
Årets tema er nemlig frihet, og er knyttet til Grunnlovsjubileet i år.
– I fjor feiret vi Stemmerettsjubileet på vår måte ved å la fjorårets kvinnekonferanse ha stemme som tema. I år markerer vi friheten knyttet til
Grunnlovsjubileet, og fokuserer på kvinner som har gått foran på ulike arenaer, som kultur, livsstil, politikk, næringsliv, natur.
– Kvinnene vi møter på scenen er uredde, modige kvinner som kan fortelle en interessant historie, legger Ragnhild til.
I tillegg kommer Kristin Folsland Olsen, forfatter av boka «Lofoten; 50 flotte turer i verdens vakreste øyrike».
Vi får også møte Liv Kari Antonsen, tidligere kulturhussjef i Lofoten og initiativtakeren bak fotokunstprosjektet «Kalenderpikene – mer naken
enn naken». Kvelden avsluttes med konsert av Lars Bremnes, samt festmiddag på Du Verden.

0 kommentarer

LOGG INN

E-POSTVARSLING

Din kommentar…

Logg inn

A

Debattregler

KOMMENTER

