
FEMINISTISKT 
FORUM 9 MAJ
Föreningen Varken hora eller kuvad vill hedra Eva Mobergs kamp för allas kvinnors lika 
rättigheter på seminariet: 

”Spräck myten om kvinnans mödomshinna” Ett seminarium till Eva Mobergs minne.

Författaren och feministen Eva Moberg ansåg att utan männens medverkan kommer inte 
jämställdhet att uppnås. Hon stödde mänga män som arbetade för att förändra den 
traditionella mansrollen som historiskt sätt är kopplad till konflikthantering med 
våld. 1994 föreslog hon en FN-konferens om mansrollen som enligt henne ansåg vara 
”mänsklighetens egentliga ödesfråga”. Efter tre FN konferenser om kvinnor menade Eva 
Moberg att ”Nu är det männens tur”. Hon var inte rädd heller för att lyfta fram 
kulturspecifika våldsfenomen som könsstympning ”den mest utbredda tortyren i världen” 
eller fenomen som förtryck och våld i hederns namn. Att ansvaret ligger hos männen var 
hon tydlig med, ”männen måste förklara, vi föredrar icke-omskurna kvinnor” och 
uppmanade männen för att släppa myten om mödomshinnan, en förutsättning till att 
förebygga hedersmord. - Könsstympning berör över hundra millioner flickor medan 
oskuldsetiken begränsar flickors liv över halva världen, varav beräknas 100 000 i Sverige.
Vad gör en feministisk regering? Vilka strategier har regeringen för att feminismen skall 
gälla hela samhället även våra förorter och att alla kvinnor och flickor anammar våra 
feministiska landningar? Vad gör vi för att bryta könssegregationen i våra förorter? Hur 
når vi männen som utövar diskriminering och förtryck i hederns namn mot dessa 100 000 
ungdomar?

Tid: den 9 maj 2015, kl. 11.30-12.45 
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 

Medverkande: 
Åsa Regnér, barn- äldre- och jämställdhetsminister 
Bengt Westerberg, f.d. partiledare (FP)
Gunilla Thorgren, författare (till bl.a. boken Grupp 8&jag)
Nicklas Kelemen, etnolog, styrelseledamot VHEK (medarbetare till Eva Moberg)
Haideh Daragahi, Exil feminist från Iran
Ingvar Hjärtsjö, f.d. ordf. Unicef (medarbetare till Eva Moberg)

Samtalsledare: Amineh Kakabaveh ordförande VHEK, riksdagsledamot V och Arne Ruth 
debattör, f.d. redaktör för DN- kultur

Medarrangör: Sveriges Kvinnolobby


