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Hej kära medlemmar och vänner  

Hösten inleddes av oss med stormsteg. Det har varit en intensiv period för många av 
oss feministiska och antirasistiska aktivister. Debatten om Kalla Faktas reportage om 
oskuldskontroller har till exempel väckt starka de senaste veckorna. Samtidigt: vi 
visste sedan länge att detta förekom och vi har länge pratat om problemet. 
Utvecklingen i vår omvärld har också tagit en del fokus från vad som händer på 
hemmaplan. Kvinnor är alltid de som drabbas hårdast av krig och fundamentalism, 
oavsett om de som ligger bakom är stater eller fundamentalistiska terrorsekter.  

Vi skakas alla av det fruktansvärda rasistdådet i en skola i Trollhättan den 22/10. En 
ofattbar handling, vissa vill kalla det terrorism. Som feminister och antirasister får vi 
aldrig ge vika för hot och våld. Vår kamp måste fortsätta oavsett vad som händer. 
Skolan ska vara en trygg och skyddad plats. När populism och högerextremism växer 
sig starkare kan vissa personer känna inspiration att agera med hemska följder. Vi 
såg det på 90talet med Lasermannen, med Mangs i Malmö och nu i Trollhättan. Men 
vi får inte låta oss skrämmas! 

Vår kamp i förorten för jämställdhet och antirasism fortsätter! Under hösten har vi 
bland annat varit i Botkyrka och tillsammans med Boulevardteatern pratat om 
hedersproblematik och barnäktenskap. Vi har också ordnat ett uppskattat 
seminarium i riksdagen om heder och HBTQ och ett seminarium i Husby om 
kvinnoförtryck i socialt utsatta förorter. Allt detta viktiga arbete och mycket mer 
kommer som ni vet vänner att fortsätta även under resten av året. 

Vi har också inlett arbetet med en enkät för skolungdomar för att kartlägga de 
problem vi arbetar med. Hur kontrolleras de av föräldrar och släkt, myndigheter osv. 
Jobbar deras skolor tillräckligt med frågor om jämställdhet och likabehandling? 
Jobbar de alls med hedersfrågan? Vi vill ha svar för att kunna fortsätta utveckla vårt 
arbete för tjejer och killar i förorten och kommer fortsätta samla underlag under 
hösten! 

Vi har börjat filma många seminarier för att fler ska kunna se! Kolla gärna här: 
Seminarium om HBTQ och heder: https://m.youtube.com/watch?v=xaK29ygXlCc 
Seminarium i Husby om 
kvinnoförtryck: https://m.youtube.com/watch?v=GNGEtmFnzRA 

När debatten om könsstympning blev aktuell i och med Kalla Faktas reportage skrev 
vi en artikel om detta på SVT Opinion som ni gärna får läsa: 
http://www.svt.se/opinion/amineh-kakabaveh-om-oskuldsintyg  
Vi skrev också en artikel på Nyheter 24 inför vårt seminarium i Husby den 17/10 om 
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vikten av fortsatt debatt om feminism för förorten: http://nyheter24.se/debatt/814208-
amineh-kakabaveh-forortens-kvinnor-varken-kuvade-horor-fortryck-jamstalldhet  

Det vi kan glädjas åt är att Varken Hora eller Kuvad fortsätter att få nya medlemmar 
och aktivister. Vi hoppas verkligen kunna stärka vår kapacitet genom att bygga fler 
lokalföreningar och täcka större delar av landet. Vill du hjälpa till i det arbetet, tveka 
inte att höra av dig till oss! 

Kommande händelser 

Kompetenshöjande seminarium för kvinno- och tjejjourer  
Planen är att Varken Hora eller Kuvad ska hålla ett seminarium den 24/11 på 
Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Under seminariet ska vi lyfta tre 
olika aspekter som vi upplever att kvinno- och tjejjourerna behöver förstärka sin 
kunskap kring. Det gäller dels xenofobi, dels könsstympning och dels hedersrelaterat 
våld. Vi återkommer med mer information! 

Utbildningar för medlemmar 
Vi har tre datum i november för utbildning av medlemmar. Under utbildningen 
berättar vi om VHEK och vad vi gör samt om hedersrelaterat våld, feminism och 
antirasism. Vi kommer även diskutera verkliga scenarion och hur man kan hjälpa 
kvinnor och barn som utsätts för våld och hot. Datumen för utbildningarna är 8/11, 
18/11 och 22/11. Vill du delta? Maila anmälan till varkenhoraellerkuvad@gmail.com 
så får du mer information.  

Starta lokalförening 
VHEK fortsätter att tillsammans med engagerade medlemmar starta lokalgrupper. 
Lokalgrupperna är väldigt viktiga för att se till att Varken Hora eller Kuvad och vårt 
viktiga arbete sprids över hela landet. Känner du att du vill dra igång en 
lokalavdelning på din ort?  Kontakta oss på varkenhoraellerkuvad@gmail.com eller 
ring till oss på 076 082 1935! Tillsammans kan vi förändra! 

Stjärnlösa nätter i Botkyrka 
Vi kommer att spela föreställningen Stjärnlösa nätter i Botkyrka under oktober och 
november i samarbete med Boulevardteatern. Stjärnlösa nätter är en pjäs baserad 
på Arkan Asaads bok med samma namn.  

Betala medlemsavgiften 
Utan era bidrag, ert engagemang och medlemsavgiften, 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. 
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Så betalar du: 
1: Sätt in din medlemsavgift på vårt postgironummer: 420 399-8. 
2: Märk inbetalningsavin med "Förnamn Efternamn 2015". 
3: Glöm inte att även anmäla dig som medlem under fliken ”Engagera dig” - ”Bli 
medlem” på vår hemsida. 

Föreläsning på Alby bibliotek om hedersproblematik 
Vi kommer i samarbete med Alby bibliotek arrangera en föreläsning om 
könsstympning och relaterade problem den 19/11. 

 

Temadag om mänskliga rättigheter i Botkyrka 
Lördagen den 24/10 håller vår ordförande Amineh Kakabaveh en föreläsning på 
Hallunda folkets hus om hedersporblematik. Vi kommer även att hålla bokbord under 
dagen. Tiderna för evenemanget är 12:00-16:00. Har du möjlighet att hjälpa till vore 
vi tacksamma, maila i så fall till varkenhoraellerkuvad@gmail.com! 

Styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls den 16/11 kl. 18. Styrelsemöten är öppna för alla 
medlemmar i föreningen! Vill du delta? Maila till varkenhoraellerkuvad@gmail.com! 

Bästa hälsningar! 
/Amineh Kakabaveh, ordförande och grundare för Varken Hora eller Kuvad 
Jonas Lundgren, projektledare för Varken Hora eller Kuvad 
Guluzar Tarhan, projektledare för Varken Hora eller Kuvad 
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