Inbjudan till samarbete
Syfte och mål:
•

För planerandet av en persisk/västerländsk popkonsert i syfte för fred, mänskliga rättigheter och
begäran att politiska fångarna Akbar Ganji och Dr. Nasser Zarafshan släpps fri.

•

För skickandet av två grupper bestående av fyra iranska ungdomar till Johannesburg och New York för
att överlämna vårat budskap till Nelson Mandela och Kofi Annan.

Vi från olika ideella organisationer runt om i Sverige kommer att samarbeta för att ordna
en popkonsert. Syftet med denna konsert är att försvara fred och mänskliga rättigheter
genom att skicka två separata grupper bestående av fyra iranska ungdomar som
ambassadörer för vårt budskap. Ena gruppen kommer att åka ned till Johannesburg en
vecka för att framföra vår gemensamma budskap inför Nelson Mandela som symboliserar
kampen mot rasism, förtryck och etnisk åtskillnad. Den andra gruppen möter Kofi Annan
i FN:s högkvarter i New York med samma syfte.
Dessa ungdomar (16 år – 22 år) är valda i samband med IKFC:s sommarläger i
anslutning med konserten som arrangeras den 30 juli 2005 i Folkets Park i Kisa.
Utgifter, såsom biljettkostnader och logistik ansvaras för av grupper som stödjer detta
arrangemang.
All form av hjälp och idéer som kan bidra till att förbättra detta arrangemang mottages
vänligen.
Davoud Navaian
Projektsamordnare (070 785 66 49)
Arrangörer:
- EUCN - (The EU’s Cultural Network – Iranians)
Mobil nr. 070-785 66 49;

E-post: eucn@eucn.org

- IRIS (Iranska Riksförbundet i Sverige)
Mobil nr.070-829 87 04 ; 070-4131737 ;

E-post: info@iranskariksforbundet.org

- IRIS - Stockholm
Mobil nr; 0739 308 027 ;

E-post: nahid.ghajar@spray.se

- IRIS - Väst
Mobil: 070-601 18 32 ;

E-post: Heshmat.Farahnoosh@backa.goteborg.se

- ISF - (Iransk- Svenska Föreningen i Malmö)
Mobil nr. 070-753 10 04 ;

E-post: tahmores@sverige.nu

- IKFC - (Iranska Kulturforskningens Center i Göteborg)
Mobil nr. 070-785 98 13 ;

E-post: ikfc@telia.com

- ABF - Göteborg/ Sverige
Mobil nr. 070-574 31 39 ;

E-post: reza.talebi@abf.se

