Where Do We Go Now?
Nadine Labaki / 2011/ Libanon, Frankrike, Egypten, Italien/ Komedi/ 110 min

I en liten isolerad by på den libanesiska landsbygden har det alltid rått lugn och ro, men nu har
religionsmotsättningar blossat upp mellan kristna och muslimska män.
Kvinnorna i byn börjar bli rejält trötta på sina konflikttörstande män och de är rädda för att deras bråk
ska fördärva den fina byn. Men när spänningarna mellan männen hotar gemenskapen, griper byns
kvinnor in.
Med kreativa idéer försöker de förhindra den eskalerande konflikten till varje pris.
En varm komedi som väcker lika många tankar som skratt.
Regissören Nadine Labaki föddes i Libanon och är känd för sin film ”Caramel” (2007).

Seminarieprogram

Kvällens program:
18.00-19.50: "Where Do We Go Now?" en film av Nadine Labaki
20.00-20:45: Paneldiskussion: "[Re]^ Thinking of Women ́s Role in Conflicts and War"
Deltagare:
Miriam Estrada-Castillo:
Trifa Shakely:
Sholeh Irani:

Fd juridisk seniorrådgivare inom kommittén för anti-terrorism vid
säkerhetsrådet.
Skribent, aktivist och tidigare chefredaktör för tidskriften Bang.
Utrikesredaktör för Feministiskt Perspektiv, debattör och
kvinnorättsaktivist.

Seminariet kommer att hållas på svenska och engelska.
Arrangörer:
IFEMA/Imagenes & Feminist Dialog
I samarbete med ABF & med stöd av Malmö Kultur

www.femalefilmfestival.se / www.abf.se / www.feministdialog.org

Feminist Dialog

Ideell Förening
Feminist Dialog är en nyetablerad ideell förening (NGO). De främsta målen är att arbeta för fred och
jämställdhet, både i Sverige och globalt, genom dialog och med utbyte av idéer inom
kvinnorättsaktivister från olika kulturer och ursprung.
Uppdrag och Mål
Uppmuntra dialog mellan kvinnor från olika kulturer och ursprung kring frågor om fred och
jämställdhet.
Huvudprojekt & aktiviteter
Att bygga nätverk mellan kvinnliga aktivister från länder i Mellanöstern för främjande av fred och
jämställdhet, mot militarisering och religiös fundamentalism. Detta projekt pågår i samarbete med
andra organisationer och nätverk.
Women Against Sanctions, War and Militarization of Middle East
http://women-against-war.blogspot.se/
Women United for Future of the Middle East
http://womenum.wordpress.com/
Feministiskt Dialog planerar även att anordna seminarier och workshops i Sverige med kvinnor från
olika kulturer och religioner som bidrar med sin delaktighet och sitt perspektiv om sociala problem i
städer som tex. Malmö.
Kontakta oss via:
Mobiltelefon: +46-72930486
E-post:
feministdialog@gmail.com

