Hibo Wardere

booksterhub

CiÄ™cie

CiÄ™cie
✔ Verified Book of CiÄ™cie
Summary:

CiÄ™cie download ebooks pdf is give to you by booksterhub that give to you with no fee. CiÄ™cie free books download pdf written by Hibo Wardere at September
26th 2017 has been converted to PDF file that you can access on your cell phone. Fyi, booksterhub do not place CiÄ™cie free ebook download pdf on our website,
all of book files on this server are safed on the syber media. We do not have responsibility with copywright of this book.

PoruszajÄ…ca historia obrzezanej kobiety.

WyobraÅº sobie, Å¼e masz szeÅ›Ä‡ lat. Matka budzi ciÄ™ w Å›rodku nocy, myje i ubiera w zniszczone ubranie, a potem prowadzi ciÄ™ do zÅ‚owrÃ³Å¼bnie
wyglÄ…dajÄ…cego namiotu na koÅ„cu ogrodu. Tam zostajesz unieruchomiona siÅ‚Ä… przez dorosÅ‚e kobiety i w okrutny sposÃ³b okaleczona. A wszystko to na
polecenie twojej rodzicielki.
Hibo Wardere w dzieciÅ„stwie padÅ‚a ofiarÄ… obrzezania, zabiegu tak brutalnego, Å¼e w jego nastÄ™pstwie o maÅ‚o nie straciÅ‚a Å¼ycia.
W wieku osiemnastu lat, po wybuchu wojny domowej w Somalii, przeniosÅ‚a siÄ™ do Londynu. Tam szybko siÄ™ zorientowaÅ‚a, Å¼e to, co jÄ… spotkaÅ‚o w
ojczyÅºnie, na Zachodzie wcale nie jest czymÅ› normalnym. To wÅ‚aÅ›nie wtedy postanowiÅ‚a poÅ›wiÄ™ciÄ‡ siÄ™ walce ze zwyczajem okaleczania kobiecych
narzÄ…dÃ³w pÅ‚ciowych. ZajmujÄ…c siÄ™ wychowywaniem dzieci i kaÅ¼dego dnia zmagajÄ…c siÄ™ ze straszliwymi konsekwencjami obrzezania, staraÅ‚a
siÄ™ dowiedzieÄ‡ jak najwiÄ™cej o korzeniach tej okrutnej tradycji. Obecnie Hibo pracuje w Londynie i pomaga dziewczÄ™tom, ktÃ³rym grozi wywiezienie
przez rodzicÃ³w za granicÄ™ w celu obrzezania.
PoruszajÄ…ca, boleÅ›nie szczera opowieÅ›Ä‡ Hibo jest historiÄ… jej niezwykÅ‚ego Å¼ycia, ale rÃ³wnieÅ¼ przyczynkiem umoÅ¼liwiajÄ…cym lepsze
zrozumienie tej Å›redniowiecznej praktyki, ktÃ³ra miewa siÄ™ zdumiewajÄ…co dobrze w XXI wieku w kraju oddalonym o tysiÄ…ce kilometrÃ³w od Somalii.
Przypadki FGM w Wielkiej Brytanii zbyt dÅ‚ugo trzymano w tajemnicy. Teraz przyszÅ‚a pora, by to zmieniÄ‡.
Ta inspirujÄ…ca historia ukazuje starcie dwÃ³ch kultur w Å‚onie wspÃ³Å‚czesnego spoÅ‚eczeÅ„stwa. Teraz okaleczanie kobiecych narzÄ…dÃ³w pÅ‚ciowych to
juÅ¼ bardzo brytyjski problem.

Wychowana w Somalii Hibo Wardere jako osiemnastolatka przeniosÅ‚a siÄ™ do Londynu, gdzie obecnie zajmuje siÄ™ prowadzeniem akcji edukacyjnych oraz
pracuje jako koordynatorka rzÄ…dowego programu walki z okaleczaniem kobiecych narzÄ…dÃ³w pÅ‚ciowych. Mieszka z mÄ™Å¼em i piÄ…tkÄ… dzieci we
wschodnim Londynie.
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