
SEVEN                                                 

Guatemala. Nordirland. Nigeria.
Ryssland. Afghanistan. Pakistan.
Kambodja.

Runt om i världen höjs röster i en
kamp 
för mänskliga rättigheter. Följ sju
kvinnors verklighet från sju olika
länder och engageras i en resa du
aldrig kommer 
att glömma.
Seven är ett dokumentärt drama som
bygger 
på intervjuer med sju kvinnorättskämpar
från fyra kontinenter. Ingen av dem är ett
helgon och ingen är martyr, men alla har
övervunnit omöjliga odds i sitt arbete för
mänskliga rättigheter. 

I vår omvärld finns en rad tysta berättelser
som behöver uppmärksammas. Seven är
därför också en uppmuntran till ett
engagemang för mänskliga rättigheter och
en uppmaning till att fler modiga kvinnor
delar med sig av sin verklighet. Vilken
berättelse bär du på?

Dramatiker: Paula Cizmar, Catherine
Filloux, 
Gail Kriegel, Carol K. Mack, Ruth Margraff,
Anna Deveare-Smith & Susan Yankowitz,
samtliga USA. 

Medverkande på scen i Göteborg: 
Elisabeth Göransson och Ulla Svedin från
Folkteatern Göteborg. Lisbeth Johansson
Regionteater Väst. Linda Hellström, Emma
Knyckare och Maryam Moghadamm 
frilansande skådespelare. Gunilla C
Carlsson, riksdagsledamot (s) ledamot i
kulturutskottet och vice ordförande i
Folkteaterns styrelse. 

Turnén genomförs av Riksteatern i
samarbete med nio region-, läns- och
stadsteatrar.

 
Mai Mukhtar

SPELAS 8/10 kl 18 på
Världskulturmuseet
Boka biljetter   Biljettpris 60:- 

Föreställningen i Göteborg är ett
samarbete mellan Världskulturmuseet,
Regionteater Väst, Folkteatern i Göteborg
och frilansande skådespelare. Info om
Seven i Göteborg (pdf)

Läs mer om Seven här!

Seven-film  (Producerad av Furiefilm.)

Följ Seven på Facebook!

Hedda och de sju superkvinnorna  
Artikel i nummer.se 081113

Efter uppmärksammade
föreställningar 
i New York och Washington DC tar
Riksteatern ut Seven på en landsom-
fattande turné under hösten 2009. 
Seven är en dokumentär berättarteater
som bygger på intervjuer med sju
människorätts-kämpar. Samtliga har
övervunnit omöjliga odds i sin kamp för
frihet och rättvisa.

Turnén sker i samarbete med följande
teatrar och organisationer: 
Malmö Stadsteater
Helsingborgs Stadsteater
Teater Halland
Regionteater Väst

http://www2.varldskulturmuseet.se/bokning/event.asp?EventId=4595&cntDate=2009-10-08&nextDate=2009-10-08
seven_info.pdf
http://www.riksteatern.se/templates/Produktion.aspx?id=8993&deflan=00
http://www.sturegymnasiet.se/teater/seven/film.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=26509582415
http://www.nummer.se/templates/ProfoundArticle____7244.aspx


Presentation av kvinnorna 
som porträtteras i Seven:

Hafsat Abiola, Nigeria
Efter morden på hennes föräldrar, båda
förkämpar för demokrati, grundade Hafsat
Abiola Kudirat Initiative for Democracy, en
organisation som erbjuder utbildningar och
ledarskapsträning för unga kvinnor från
runt 
om i Nigeria.

Farida Azizi, Afghanistan
Under talibanregimens styre i Afghanistan
kämpade Farida Azizi mot kvinnoförtryck
och kvinnors marginalisering. På grund av
de dödshot som riktats mot henne flydde
hon sitt hemland och sökte asyl i USA där
hon nu bor med sina två söner och verkar
för kvinnors rättigheter och fredsbyggande
i Afghanistan.

Anabella de Leon, Guatemala
Genom att skaffa sig en utbildning kunde
Anabella de Leon lyfta sin familj ur
fattigdom och har varit kongressledamot
sedan 1995. 
Hon har utsatts för dödshot på grund av
sin kamp mot korruption och för de
fattigas, 
framförallt kvinnornas och  ursprungs-
befolkningens, rättigheter. 

Marina Pisklakova-Parker, Ryssland
Trots enorma svårigheter lyckades Marina
Pisklakova-Parker 1993 starta Rysslands
första hjälplinje för offer för misshandel i
hemmet. Hennes initiativ har nu vuxit till
ett centrum 
kallat ANNA, en del av en koalition som har
hjälpt över 100 000 ryska kvinnor.

Mukhtaran Mai, Pakistan
Som vedergällning för ett ’hedersbrott’
blev Mukhtaran Mai utsatt för en
gruppvåldtäkt och tvingades att gå hem
genom sin by med sönder-rivna kläder.

Smålands Musik & Teater
Dalateatern
Teater Västernorrland
Västerbottensteatern
FolkTeatern i Göteborg
UNDP, United Nations Development
Program
Svenska ambassaden i Haag
Svenska Institutet
Nederländernas utrikesministerium
IDEA
Utrikespolitiska föreningen i Stockholm

SEVEN skapades med stöd av 
Vital Voices Global Partnership. 
www.vitalvoices.org           
www.sevenplay.org
 

 

http://www.riksteatern.se/templates/Produktion.aspx?id=8993&deflan=00
http://www.vitalvoices.org
http://www.sevenplay.org
http://www.riksteatern.se/templates/Produktion.aspx?id=8993&deflan=00


Hennes berättelse hamnade på
förstasidorna världen över. Istället för att
följa traditionen och ta sitt liv, ställde hon
sina för- övare inför rätta. Hon bygger nu
skolor för att förbättra situationen för
flickor och är en förkämpe för utbildning i
sitt hemland. 

Inez McCormack, Nordirland
Inez McCormack är engagerad i
kvinnorätts- 
och människorättsfrågor, liksom frågor
som 
rör arbete och social rättvisa. Hon är före
detta ordförande för paraplyorganisationen
för de irländska fackföreningarna och
nuvarande ordförande för Participation and
Practice of Rights Project, som hjälper
utsatta att få till-gång till resurser och
samhällsservice.

Mu Sochua, Kambodja 
Som dåvarande minister för kvinnofrågor
(en av endast två kvinnor i den
kambodjanska reger-ingen) blev Mu
Sochua 2005 nominerad till Nobels
Fredspris, på grund av sitt arbete mot
trafficking och sexslaveri i Kambodja och
grannlandet Thailand.


