
Kära VHEK-medlemmar och intresserade,

Mars månad har varit fylld av utåtriktade aktiviteter i samband med den 
internationella kvinnodagen. I år har VHEK varit i flertalet förorter och tillsammans 
med andra kvinnoorganisationer uppmärksammat kvinnors och unga tjejers 
rättigheter lokalt och internationellt. Vi har debatterat unga tjejers utsatthet i förorten, 
om tjejer och kvinnors möjlighet till utbildning och på arbetsmarknaden, om 
mötesplatser för kvinnor och om hedersproblematik och tvångsäktenskap. Dessutom 
uppmärksammades tillsammans med 15:56 rörelsen kvinnors ojämlika löner med 
både seminarium och medial kampanj. Vi har stöttat och uppmärksammat våra systrar 
i Kobane genom en stödgala och i debatter och flickorna i Irak och Syrien som 
kidnappats av IS och av Boko Haram i Nigeria. Evenemangen har ägt rum ibland annat 
Skärholmen, Botkyrka och Järvaområdet. 

Stort tack till alla som varit med i kampen och firandet av denna viktiga dag, och 
framförallt tack till ABF Botkyrka-Salem och Järva Andan som genom sina bidrag gjort 
detta möjligt! Vi har även ägnat mycket tid till att besöka folkhögskolor och 
fritidsgårdar där behovet är större än någonsin när det gäller uppmärksammandet av 
mänskliga rättigheter och inte minst barnkonventionen och kvinnokonventionen. Tack 
till alla engagerade och intresserade ungdomar, elever och studenter på 
ungdomsgården 2a hemmet i Skärholmen, på Runö folkhögskola, Fryshuset och Röda 
korsets folkhögskola. 

Utöver arbetet i samband 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. Vi kommer också besöka 
Rönninge gymnasium för att prata om antirasism och jämställdhet. 

Kommande händelser
Missa inte riksdagsseminariet om invandrade kvinnor och deras döttrars situation på 
arbetsmarknaden, i hemmet och i samhället, den 19/3 kl. 13-15. Se inbjudan nedan.

Feministiskt forum
Även detta år arrangerar Varken hora eller kuvad ett seminarium på Feministiskt 
Forum den 9 maj. Vi vill hedra Eva Moberg och hennes kamp för alla kvinnors lika 
rättigheter. Fullständig inbjudan kommer när det närmar sig. 
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Lokalgrupper
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. 

Under våren kommer vi att besöka Göteborg för uppstart av lokalgrupp. Är du 
intresserad av att vara med i det antirasistiska och feministiska arbetet i Göteborg? 
Kontakta oss då så kan du vara med vid uppstarten! 

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! 

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! 

Varma hälsningar,
Amineh Kakabaveh, ordförande och Samira Radwan, projektledare 
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Invandrande kvinnor 
och deras döttrars 
situation på 
arbetsmarknaden, i 
hemmet och i samhället 

Tid: 19 mars, kl. 13-15
Plats: Riksgatan 2, Mittpoolen 
Anmäla dig till: 
varkenhoraellerkuvad@gmail..se
(senast 18 mars)

Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn vill 
i samband med den internationella kvinnodagen uppmärksamma invandrade kvinnor 
och deras döttrars situation på arbetsmarknaden och villkoren i arbetslivet – vilka 
möjligheter och hinder de möter i samhället och livet.
Flera forskare har genom sina studier visat att kvinnor som kategoriseras som 
invandrare har bidragit till att bygga upp det svenska välfärdssamhället genom att 
utföra de minst åtråvärda, de lägst avlönade och de mest slitsamma jobben inom 
industrin och inom vård- och omsorgssektorn. Om dessa kvinnor inte hade varit 
beredda att utföra dessa jobb, hade Sverige förmodligen inte förmått genomgå den 
ekonomiska utveckling man gjort, än mindre hade man klarat av vårdnaden och 
omsorgen av barn, sjuka och äldre.

Bland dessa kvinnor har det visserligen funnits en andel med låg utbildning eller ingen 
utbildning alls, men likafullt har deras arbetskraft varit ett viktigt tillskott. De har ofta 
kvarhållits i dessa arbeten under lång tid och har därmed berövats 
utvecklingsmöjligheter.

Oavlönat hushållsarbete hindrar denna målgrupp att frigöra sig från hemmet – hur gör 
regeringen för att stärka den barn- och äldreomsorg som skulle underlätta frigöring? 
Vilka strategier finns för att ta bort de hindren för invandrande kvinnors möjlighet 
att utbilda sig? Vad ska samhället göra för satsningar för att höja deras yrkesstatus? 
Hur stärker samhället unga invandrande flickors status på arbetsmarknaden?

Medverkande:
Amineh Kakabaveh, (V)
Katarina Gunnarson, journalist Sveriges Radio
Meherad Darvishpour, sociolog. Forskare och lektor vid Mälardalen högskola
Wuokko Knocke, docent och forskare
Milischia Rezai, Politisk sakkunnig till Arbetsmarknadsministerm (S)

Kommentator
Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi, högskolan i Gävle

Samtalsledare:
Per Westerberg, f.d. Talman (M) och Annika Lillemets (MP)

Arrangeras av: Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i 
hederns namn tillsammans med Varken hora eller kuvad och Rädda Barnen Stockholm


