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২ অেkাবর ২০১৭

মানবািধকার সামার sুেল আইিসএসএফ এবং কমলা কােলিkভ এর ‘১৯৭১ এর !যৗন
িনয$াতন’- এর উপর !যৗথ উপsাপনা

১ লা অেkাবর ২০১৭!ত অnি$ত ১৮তম িহউম%ান রাইটস সামার sুেল (এইচআরএসএস/HRSS)-এ ই"টারnাশনাল
kাইমস sT"ােটিজ !ফারাম (আইিসএসএফ/ICSF), কমলা কােলিkভ-এর সােথ !যৗথভােব একিট িবেশষ উপsাপনা
!পশ কের। মূল িবষয়বst িছেলা ১৯৭১ সােল বাংলােদেশর sাধীনতা যুেd সংঘিটত !যৗন িনয$াতন। দশ িদনব%াপী
অnি$তব' সামার sুলিটর আেয়াজক ‘এmাওয়ারেম)ট !"া ল’ অফ কমন িপপল’ (এলকপ/ELCOP), !যখােন এ
বছেরর িনধ$ািরত িবষয়বst িছল ‘মানবািধকার এবং নারী’। ২৭!শ !সেpmর !থেক আগামী ৭ই অেkাবর ২০১৭ পয#n
অnি$তব' এই আেয়াজেনর sান মািনকগে(র pিশকা এইচআরিডিস।
!যৗথ উপsাপনািট !r হয় আইিসএসএফ িনিম$ত বাংলােদেশর গণহত%ার উপের sl !দঘ$% তথ#িচt ‘িkড ফর
জািsস’ pদশ$নীর মধ# িদেয়। এর পের কমলা কােলিkভ এর পk !থেক লীসা গািজ ‘বীরাŋনা- যুেdর নারী’ pসেŋ
একিট কথ# rেপর pেযাজনা উপsাপন কেরন।
আইিসএসএফ-এর সদs রােশদা খান এবং ব"ািরsার তাপস কািn বাউল আেরা d’িট গেবষণাপt !পশ কেরন। িবষয়
িছল, যথাkেম: ‘১৯৭১ সােলর গণহত%ার িঠক পরবত%ী সমেয় বাংলােদেশ গভ#পাত আইেনর/মািসক িনয়িমতকরণ
নীিতর pেয়াগ’ এবং ‘আnজ$ািতক অপরাধ Tাইবু&নােল ১৯৭১ সােলর !যৗন সিহংসতার িবচার’ । এই গেবষণাপtgেলা
উপsাপনার প!রই িছেলা এই বছেরর সামার sুেলর অংশgহণকারীেদর সােথ একিট pে#াtর পব#।
পুেরা অিধেবশনিট আইিসএসএফ-এর সদs নাবীল আশরাফ আলী পিরচালনা কেরন। !সই সােথ িতিন সংগঠেনর পk
!থেক সংিkp উেdাধনী ও সমাপনী বkব#ও pদান কেরন।
!যৗথ উপsাপনার পাশাপািশ আইিসএসএফ এবং কমলা কােলিkভ এর পk !থেক একিট !পাsার pদশ$নীরও আেয়াজন
করা হয়। pদশ$নীর িবষয় িছেলা ১৯৭১ সােলর মুিkযুেd বাঙািল নারীেদর উপর পািকsািন !সনাবািহনী এবং তােদর
sানীয় সহেযাগীেদর সাহােয& সংঘিটত িনয$াতন ও ধষ#ণ।
আnজ$ািতক অপরােধর িভিkমেদর nায়িবচার pদােনর লেk$ কম#রত িশkািবদ, গেবষক, িবেশষj এবং কম#ীেদর
সমnেয় গিঠত ই"টারnাশনাল kাইমস sT"ােটিজ !ফারাম (আইিসএসএফ) একিট sাধীন !বি$ক !নটওয়াক( যা দীঘ$িদন
ধের বাংলােদেশ সংগিঠত গণহত%ার sীকৃিত আদায় ও অপরাধীেদর িবচােরর আওতায় আনার লেk$ কাজ কের চেলেছ।
কমলা কােলিkভ ল"ডনিভিtক িথেয়টার এবং আট#স দল, যারা তােদর pেযাজনাgেলােত নারীর দৃি$েকাণ তুেল আনায়
িনেবিদত। ‘বীরাŋনা: যুেdর নারী’ তােদর একিট অnতম pেযাজনা, যা বাংলােদেশর মুিkযুেdর সময় িনয$ািতত ও
ধিষ$ত ২ লk নারীর না-বলা সত# ঘটনা অবলmেন িনিম$ত।
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