KONST FÖR ATT FÅ SLUT PÅ KVINNLIG KÖNSSTYMPNING
KONSTNÄRER/FOTOGRAFER ÖNSKAS FÖR EN FOTOUTSTÄLLNING PÅ TEMAT BYGGA BROAR FÖR ATT
FÅ SLUT PÅ KVINNLIG KÖNSSTYMPNING
SISTA DATUM 2 NOVEMBER 2015
End FGM European Network är en europeisk paraplyorganisation som grundats av 11 nationella ideella
organisationer för att säkerställa hållbara europeiska insatser för att få slut på kvinnlig könsstympning.
Vår vision
En värld där kvinnor och flickor stärks och är fria från alla former av könsbaserat våld, i synnerhet kvinnlig
könsstympning, där deras röster hörs, där de kan utnyttja sina rättigheter och göra välgrundade val om sina liv.
Nätverket grundades i maj 2014 och tillträdde i januari 2015. Eftersom 2015 är det första hela året då nätverket finns
till kommer vi att uppmärksamma detta genom ett invigningsevenemang med en fotoutställning och gatukonst den 2
december 2015.
Fotografer önskas!
Vi letar efter fotografer som ska skapa ett foto kring temat Bygga broar för att få slut på kvinnlig könsstympning
som ska visas på en fotoutställning vid nätverkets invigning den 2 december 2015 i Bryssel i Belgien.
Typ av konstnärligt skapande
Fotot du ska skapa, tillsammans med nätverkets åtgärder och arbete, ska tillsammans ge ett nytt sätt att bemöta
kvinnlig könsstympning med ett positivare och kreativare tillvägagångssätt som vi hoppas kan bidra till att påminna
nationella och europeiska beslutsfattare om de löften de har gjort. Om du kan vara kreativ när det gäller att
avbilda brott mot mänskliga rättigheter kan de också vara kreativa när de bemöter dessa brott!
Vi hoppas därför att det foto du skapar inte bara avbildar kvinnlig könsstympning på ett nytt sätt utan även skapar en
känsla av hopp om att kvinnlig könsstympning kan få ett slut och att kvinnor och flickor som lever med de livslånga
följderna kan få den uppmärksamhet de förtjänar.
Det är därför som vi ser till att vi i våra bilder och avbildningar av kvinnlig könsstympning inte använder hemska bilder
av blod, blodiga instrument eller bilder på barn som utsätts för sedvanan för att värna om deras värdighet. Det här är
ett försök att inte bara se till att vi visar ett hoppfullt sätt att få slut på kvinnlig könsstympning, men även att undvika
att stigmatisera samhällen. Vi är säkra på att de bilder du skapar respekterar värdigheten hos de kvinnor, flickor och
samhällen som påverkats av kvinnlig könsstympning.

Tema: Bygga broar för att få slut på kvinnlig könsstympning
Kvinnlig könsstympning är ett globalt problem som påverkar samhällen världen över. Sedvänjan måste angripas i sitt
globala sammanhang om vi ska kunna få den att upphöra. Nätverket intar en position som det europeiska centrumet
för den globala rörelsen för att få slut på kvinnlig könsstympning.
Fototemat är att bygga broar för att få slut på kvinnlig könsstympning. Nätverket definierar bygga broar som att
skapa, dela och samordna åtgärder för att tillsammans få slut på kvinnlig könsstympning världen över.
Nätverket anser att samordning och den roll som Europa kan spela för att få slut på kvinnlig könsstympning är
nödvändig:




Skapa förbindelser mellan yrkesverksamma i olika sektorer (till exempel vård, rättsväsende, utbildning, asyl
och media) i syfte att tillhandahålla specialiststöd till sådana som påverkas av kvinnlig könsstympning.
Främja förståelsen mellan dessa yrkesverksamma och de samhällen som påverkas av kvinnlig
könsstympning.
Dela erfarenheter och kunskap mellan utlandsboende grupper världen över samt ursprungsländer som
påverkas av kvinnlig könsstympning.

Start
Med hjälp av din kreativa talang och generositet hoppas vi lansera och visa upp dina foton i hjärtat av Europa. Vi
kommer att samarbeta med samhällen som påverkas av kvinnlig könsstympning och som talar ut om sedvänjan samt
med våra nationella medlemsorganisationer i hela Europa för att lansera och visa upp fotona.
Syftet med fotoutställningen under invigningen av nätverket är att få beslutsfattare på hög nivå att
upprätthålla drivkraften kring arbetet med att stoppa kvinnlig könsstympning, att infria de löften de har gjort
och skydda kvinnor och flickor som riskeras att utsättas för kvinnlig könsstympning i och utanför Europa.
Invigningen planeras till den 2 december i EU-kvarteren i Bryssel där vi kommer att ställa ut verk från fotografer
från hela Europa som får representera mångfalden av konstnärliga röster som ber beslutsfattare på hög nivå att vara
kreativare i sina lösningar för att bemöta frågan om kvinnlig könsstympning.
För utställningen tar vi hänsyn till konstnärerna och ser till att allt material i skrift om bilden och i din profil återspeglar
din vision.
Vi ber dig att skapa ett foto kring det här temat och skicka in via e-post i ett format med hög upplösning (jpeg) till
Natalie Kontoulis nkontoulis@endfgm.eu senast den 2 november 2015. Bifoga en beskrivning (minst en paragraf
med fem rader och högst tre paragrafer) som beskriver inspirationen bakom ditt foto.
En urvalspanel som består av nätverkets personal och styrelse kommer att välja ett foto från en fotograf från varje
land som kommer att visas den 2 december i ett offentligt utrymme i EU-kvarteren. Vi meddelar den slutgiltiga listan
med utvalda fotografer den 9 november 2015. Fotograferna kommer att tillsammans med beslutsfattarna bjudas in till
invigningen och fotoutställningen den 2 december. Nätverket betalar alla rese- och boendekostnader för konstnärer
och fotografer som bjuds in till invigningen.
För mer information och uppdragsbeskrivning kan du kontakta
Natalie Kontoulis
Nätverkssamordnare (tillfällig)
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