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Nyhetsbrev februari 2015 
 
Kära VHEK-medlemmar och intresserade, 
 
I februari har vi till stor del ägnat oss åt planenering och vi inväntar nu mars månad som 
är fylld med fler utåtriktade aktiviteter i samband med den Internationella kvinnodagen. 
I år kommer Varken hora eller kuvad delta på fler platser både innan, under och efter 
den 8 mars. Det antirasistiska och feministiska arbetet är lika viktigt året om men just 
inför denna dag kommer VHEK:s arbete intensifieras och vi kommer besöka grund- och 
gymnasieskolor, ungdomsgårdar och folkhögskolor för att prata om alla unga och 
kvinnors rättigheter.  Bland annat besöker vi ungdomsgården 2:a hemmet i Skärholmen 
den 24/2 och veckan därpå, den 5/3,  Fryshuset tillsammans med föreningen Riffi. 
Planeringen är i full gång och fullständiga inbjudningar finns på hemsidan eller kommer 
inom kort på mailen. Vi ser fram emot dessa viktiga dagar och att tillsammans med er 
manifestera för alla kvinnors rättigheter runt om i världen!  
 
Utöver arbetet inför 8 mars är vi stöd till unga utsatta för hedersproblematik genom 
Rädda Barnens projekt Kärleken är fri, där vi bemannar en chatt en gång i veckan. För 
mer information besök www.dinarattigheter.se. Tillsammans med CEDAW nätverk 
granskar vi regeringens rapport utifrån kvinnokonventionen. Det är hög tid att 
informera om denna konvention och ställa krav på regeringen att alla kvinnors får sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda.  
 
VHEK fortsätter att tillsammans med engagerade medlemmar starta lokalgrupper. 
Gruppen i Södertälje arbetar för fullt för att engagera fler och för att främja demokrati 
och mänskliga rättigheter. Vill du vara med och engagera dig i Södertälje? Kontakta då: 
sodertalje.vhek@gmail.com eller 070-012 2591.  
 
Saknar du en lokalgrupp i din ort? Kontakta oss -  vi stöttar dig i att hitta andra 
aktivister som vill starta en lokalgrupp tillsammans med dig!  
 
 

8 mars-aktiviteter  
 
 3 mars kl. 17.30-19.00 befinner vi oss på Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 
4. Vi kommer informera om föreningen och hur vi arbetar antirasistiskt och feministiskt 
och samtala om alla kvinnors situation lokalt och världen över.  
 
     6 mars kl. 10.30-12.00 anordnar 15:56 rörelsen ett seminarium om 
värdediskriminering av kvinnor på Stockholms Universitet, i D-huset hörsal 8. 
ANMÄLAN: http://simplesignup.se/event/56932-seminarium-om-
vaerdediskriminering  
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    7 mars kl. 12.00-16.00 befinner vi oss på Husby träff tillsammans med flertal lokala 
organisationer. Vi har bland annat bjudit lokala politiker för att få konkreta svar på 
frågor om  vad som görs för unga och kvinnor i Järvaområdet.   
 

8 mars: 
    Kl. 11.00-15.00 kommer VHEK Södertälje att ha ett bokbord på ABF-huset, Nedre 
Torekällgatan 7 i Södertälje.  
    Kl. 13.00 och framåt kommer vi att befinna oss i Botkyrka, Assyriska 
kulturföreningen på Höders väg 17, tillsammans med andra lokala föreningar. Vi 
kommer bland annat att visas föreställningen Stjärnlösa nätter kl. 14 samt dans och fika.  
    Kl. 16.00 avslutar vi den Internationella Kvinnodagen på Södermalmstorg med den 
årliga demonstrationen som anordnas av 8 mars-kommittén. Årets huvudparoll är 
”Organisera dig, kräv din rätt!” med underparoller ”På arbetet”, ”För makten över våra 
kroppar” och ”Vi står bakom kvinnorna i Kobanê”. Håll utkik efter vår banderoll och kom 
med oss i demonstrationståget! 
 
Under dagen kommer vi även att medverka i en digital manifestation tillsammans med 
15:56 rörelsen genom att dela följande budskap på Facebook, Twitter och Instagram 
exakt kl. 15:56: Efter kl. 15:56 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för 
#lönheladagen! 
 

Nästa utbildningstillfälle för nya och gamla medlemmar 
Är du nyfiken på Varken hora eller kuvad och vill lära dig mer om vår verksamhet? Vill 
du veta hur du kan engagera dig för en jämställd värld fri från rasism? Då är du 
välkommen på utbildning den 11 april kl. 11.30-13-30! Anmälan görs till 
varkenhoraellerkuvad@gmail.com. 
 

Medlemsavgift för år 2015 
Utan era bidrag, i form av engagemang och medlemsstöd, vore verksamheten inte 
möjlig. Vår förhoppning är att våra medlemmar vill fortsätta kämpa, tillsammans med 
oss, för alla människors lika värde! Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, 
pensionärer och arbetslösa. För ungdomar under 18 år är det kostnadsfritt. Avgiften 
betalas genom en insättning på vårt postgironummer: 420 399-8. Märk inbetalningsavin 
med "Förnamn Efternamn 2015". Glöm inte att även anmäla dig som medlem under 
fliken ”Engagera dig” - ”Bli medlem” på vår hemsida.    
Du kan också gå in och gilla vår Facebook sida Varken hora eller kuvad för att få mer 
information om vad vi gör!  
 

Nästa styrelsemöte  
Varken hora eller kuvads styrelsemöten är öppna för alla medlemmar. Den 23 februari 
kl. 17.00 är du välkommen att lyssna på vad som händer i VHEK just nu och även bidra 
med dina tankar och idéer. Föranmälan görs till varkenhoraellerkuvad@gmail.com.  
 
Varma hälsningar, 
Amineh Kakabaveh, ordförande och Samira Radwan, projektledare  
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