
 

  

FAKTA OM RAFTOPRISMOTTAKER 2016: 

 
YANAR MOHAMMED (55) 
 
Personalia 

Født:   Baghdad, Irak, 1960 

Bosted:  Baghdad, Irak  

     Toronto, Canada 1995 – 2003 (gikk i eksil)  

 

 

Utdanning 

 

1993   Master i arkitektur ved Baghdad University 

1984   Bachelor i arkitektur ved Baghdad University 

 

 

Verv/arbeidserfaring 

2009  Lanserte Al-Mousawaat Radio 

2004   Åpnet krisesentre for kvinner som flykter fra krig 

2003   Leder og en av grunnleggerne av Organization of Women’s Freedom in Iraq 

2003  Ansvarlig redaktør for avisen Al-Mousawaat (Likhet)  

1998   Grunnlegger av Defense of Iraqi Women’s Rights 

1998  Medlem av Worker-Communist Party of Iraq, et Marxistisk parti som står for  

  en humanistisk kommunisme, bygd på læren til Karl Marx. 

 

Anerkjennelser og priser 

2015   Innlegg på FN sitt forum for kvinner, fred og sikkerhet i Geneve 

2008   Peter and Patricia Gruber Foundation’s Women’s Rights Prize og $500,000  

 

 

Om organisasjonen OWFI 

 
 
The Organization of Women's Freedom in Iraq (OWFI) er en organisasjon som jobber for 
kvinners rettigheter i Irak, og i mot de konservative politiske kreftene som gjør undertrykkelsen 
mulig. Yanar Mohammed var en av grunleggerne av OWFI i 2003, og fungerer i dag som leder av 
organisasjonen. 



 

 
Siden 2003 har OWFI sørget for beskyttelse, veiledning, juridisk assistanse, og opplæring av 
kvinner som har behov for det. Mange av disse frykter for livet sitt, og rømmer fra vold og 
alvorlige trusler. 
 
Styrkingen av kvinners rettigheter, inkludert arbeid mot trafficking, er et av OWFIs viktigste 
arbeidsområder. Gruppen har seks hus som fungerer som gjemmested for kvinner som flykter fra 
vold. Blant brukerne er det flere Yezidi-kvinner og jenter som har unnsluppet fangenskap og 
slaveri fra IS. 
 
Al-Mousawat er OWFIs radiostasjon og avis som tilbyr informasjon til millioner av mennesker. 
Al-Mousewat arbeider for å redusere nedsettende og skadelige holdninger og organisasjonen 
jobber både nasjonalt og internasjonalt for et Irak bygd på menneskerettigheter med en sekulær 
stat. 
 
OWFIs hjemmeside: www.owfi.info 
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http://www.wisemuslimwomen.org/muslimwomen/bio/yanar_mohammed/ 
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