
Kära VHEK-medlemmar och intresserade.

Våren för med sig ny energi och föreningen är i full gång med aktiviteter riktade till både 
unga och vuxna i förorten samt medlemmar och intresserade. Förutom att vi besökt 
fritidsgårdar och gymnasieskolor i förorten har vi hållit utbildningar för både medlemmar 
och tjejjourer bland annat om hedersproblematik, jämställdhet och demokrati.  

Besöken bland förortens ungdomar ger oss inblick i och bekräftar hur viktigt samtal om 
ungdomarnas medborgerliga fri- och rättigheter är, så som jämställdhet och andra 
rättighetsaspekter. Än mer alarmerande är att en stor grupp av de ungdomar vi träffar vet 
och känner andra unga tjejer och killar som sympatiserar med IS eller andra 
terrororganisationer. Varken hora eller kuvad vill lägga ännu mer arbete i förebyggandet 
av rekrytering till dessa grupper, vi måste våga prata om detta innan fler liv skördas! De 
ungdomar som känner sig vilsna, eller de flickor som tror sig hitta sin frihet i ett helvete 
som Jihadister skapat och utsätter människor för i bland annat Irak och Syrien, måste tas 
på största allvar! Vi vill arbeta för konkreta åtgärder och en handlingsplan för föräldrar 
och personal i skolan för att förebygga ungdomars rekrytering till olika Jihadist grupper. 

Tillsammans med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i 
hederns namn samt Rädda barnen Stockholm arrangerade föreningen ett seminarium om 
invandrande kvinnor och deras döttrars situation på arbetsmarknaden, i hemmet och i 
samhället. Seminariet var välbesökt, över 100 personer kom och lyssnade och 
debatterade tillsammans med oss. Det resulterade även i förslag om fortsatt debatt, men 
denna gång på ABF Stockholm tillsammans med Winnet Stockholm. Planeringen är i full 
gång så håll utkik efter kommande inbjudan. 

Vi är glada att få berätta att föreningen växer. Fler engagerade deltog i det senaste 
utbildningstillfället och många intresserar sig för det antirasistiska och feministiska 
arbete vi gör och vill delta i kampen för ett rättvist samhälle. Inte bara här i Stockholm 
utan även i andra delar av landet som exempelvis Göteborg där en lokalgrupp är i 
uppstarten. 

VHEK fortsätter att vara till stöd för unga utsatta för hedersproblematik genom Rädda 
barnens projekt Kärleken är fri. Där bemannar vi en chatt ungefär en gång i veckan, som 
är öppen varje vardag mellan kl. 18-21. För mer information och för att gå in och chatta 
besök www.dinarattigheter.se. 
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Kommande händelser

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. 
Se fullständig inbjudan nedan. 

Årsmöte 2015
Vi kan redan nu informera om föreningens kommande årsmöte, den 28/5 kl. 18 på ABF 
Stockholm. Är du intresserad av att sitta i styrelsen så nominera dig som kandidat till 
varkenhoraellerkuvad@gmail.com. Kallelse skickas ut en månad innan. 

Lokalgrupper
VHEK fortsätter att tillsammans med engagerade medlemmar starta lokalgrupper.
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! 

Stjärnlösa nätter
Varken hora eller kuvad kommer ägna stora delar av våren till att mobilisera sig ute i 
förorten. Detta gör vi bland annat genom att ge skolor och fritidsgårdar möjligheten att se 
föreställningen Stjärnlösa nätter och därefter ha diskussioner om rätten till sin egen 
kropp, till sitt eget liv och om hedersproblematik och jämställdhet. Den 23 april kommer 
vi att vara i Botkyrka tillsammans med Botkyrka folkhögskola och visa föreställningen. 
Är ni intresserade av att föreställningen spelas inom er verksamhet, hör gärna av er till 
varkenhoraellerkuvad@gmail.com.

Nästa styrelsemöte 
Varken hora eller kuvads styrelsemöten är öppna för alla medlemmar. Den 28 april kl. 
18.30 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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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. 10.00-11.15 
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Z-salen

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
Clara Berglund, ordförande Sveriges Kvinnolobby

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

Medarrangör: Sveriges Kvinnolobby


