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Nyhetsbrev december 2015                  

Hej kära vänner och medlemmar 
 
Här kommer det sista nyhetsbrevet för 2015! Vi är fler medlemmar än någonsin tidigare! Vi är glada, 
stolta och tacksamma för att ni valt att engagera er i Varken Hora eller Kuvad! Vi är nöjda och stolta 
över det här året. Varken Hora eller Kuvad har satt hedersproblematiken i våra socialt utsatta 
förorter på kartan och fått hela Sverige att prata om våra frågor. Vi har också påverkat regeringen 
som nu äntligen tillsatt utredningar som vi länge krävt. Under 2015 har föreningen väst ordentligt i 
medlemsantal och vi fortsätter att växa! 2016 siktar vi hög! Nya lokalföreningar är på gång i flera 
städer runt om i landet. Vi vill tacka alla er som stöttat oss under sommarens hårda debatter och 
som har blivit medlemmar i föreningen! 
 
Den senaste tiden har det varit mycket turbulens i vår omvärld. Migrationen ställer oss inför nya 
utmaningar, den ökande rasismen är ett ytterligare problem. Polariseringen och bristen på respekt 
för kvinnors rättigheter, framförallt i socialt utsatta förorter, är fortsatt stor. Samtidigt finns det visst 
ljus i mörkret. Vi tänker på att Varken Hora eller Kuvad går framåt, vi värvar nya medlemmar, 
arrangerar lyckade seminarier, besöker skolor och prata om heder, feminism och respekt. Vi kan 
också vara väldigt glada och nöjda över att det krav som Varken Hora eller Kuvad tog initiativ till i 
somras och som ett antal andra kvinnoorganisationer ställde sig bakom, nu blir verklighet. Alice Bah 
Kuhnke har meddelat att det kommer att göras en översyn av de religiösa trossamfundens bidrag för 
att garantera att skattepengar inte går till religiösa föreningar, församlingar och samfund som 
kränker kvinnors rättigheter, uttrycker sig rasistiskt, homofobt eller transfobt. Nu väntar vi bara på 
att inrikesminister Anders Ygeman tar ett liknande initiativ och utreder morden på balkongflickor.  
 
Kampen för kvinnors och flickors rättigheter och mot hedersvåld och moralpoliser går alltså vidare 
vänner! Dit hör bland annat kapen mot slöja för minderåriga, barnäktenskap, arrangerade 
tvångsäktenskap, könsstympningar, moralpolisers kontroll av flickor och könsapartheid på badhus 
och andra offentliga institutioner, religiösa skolor och mycket annat. Det handlar om en kamp för 
alla människors lika värde oavsett vilket kön de har eller var de bor! 
 

Under tiden sedan förra nyhetsbrevet kom ut har vi bland annat arbetat med att försöka 

lyfta frågan om kvinnojourernas roll i frågor som rör hedersrelaterat våld. Vi har också under 

Socialistiskt Forum i Stockholm ordnat ett välbesökt seminarium på temat 

Kvinnoorganisering i förorten. Under seminariet läste tre skådespelare från Unga Klara upp 

utdrag ur pjäsen 13 kvinnor – 1 röst. Hela seminariet filmades och går att se på den här 

länken: https://www.youtube.com/watch?v=xiNbt8Ts3qE  
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Fadimedagen 

Vi är i full gång med planeringen inför Fadimedagen. Varken Hora eller Kuvad kommer 

uppmärksamma Fadime vid två tillfällen. Först i samarbete med Talmannens presidium, 

Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns namn och Rädda 

Barnen Stockholm i Sveriges riksdag den 13/1-2016. Andra tillfället blir på ABF-huset i 

Stockholm den 18/1-2016 klockan 18.00. Vi har bland annat bjudit in Sveriges 

Jämställdhetsminister Åsa Regnér. Vi återkommer snart med mer information om detta!  
 

Artiklar på gång 

Under december månad har föreningen publicerat en debattartikel i Svenska Dagbladet. 

Artikeln handlar om åtgärder för att stärka jämställdheten i socialt utsatta förorter och är 

undertecknad även av Centerkvinnorna, S-kvinnor, Sveriges Kvinnolobby och Liberala 

Kvinnor. Den kan du läsa här: http://www.svd.se/en-feministisk-regering-bor-

agera/om/debatt. En om tjejers situation i socialt utsatta förorter där unga tjejer medverkat 

i att skriva artikeln kommer också att publiceras under månaden. Den artikeln kommer att 

publiceras i Expressen, så håll utkik vänner! 

 

Föreningen växer!  

Varken Hora eller Kuvad är en feministisk och antirasistisk organisation som växer. Vi 

rekryterar allt fler medlemmar runt om i landet och gör vårt bästa för att ta till vara på alla 

nya kloka vänner och engagera er i kampen för feminism och antirasism! Vi vill tacka alla er 

som gått med oss i kampen och alla er som stannat kvar och varit medlemmar länge i 

föreningen! Utan er finns inte Varken Hora eller Kuvad! 

 

VHEK-ambassadörer 

Vi har inlett ett projekt där vi försöker att hitta kända ansikten som går ut och säger att de 

stödjer föreningen och Varken Hora eller Kuvads arbete. Vi kallar dessa personer för VHEK-

ambassadörer. Hittills har elva stycken rikskända politiska profiler anslutit sig och vi har även 

försökt få in fler kulturprofiler. Det arbetet fortsätter! Idén handlar även om att bredda 

Varken Hora eller Kuvad och visa att frågan är viktigare än partipolitik. Våra ambassadörer 

som det ser ut just nu är: 

Stig Henriksson (V) - kommunalråd i Fagersta 

Per Westerberg (M) - riksdagens före detta talman 

Siv Holma (V) -  före detta ordförande i riksdagens kulturutskott 

Thomas Finnborg (M) - riksdagsledamot i socialutskottet 

Annika Lillemets (MP) - riksdagsledamot 

Valter Mutt (MP) - riksdagsledamot 

Torbjörn Björlund (V) - riksdagsledamot 
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Carina Hägg (S) - före detta riksdagsledamot  

Maria Abrahamsson (M) - riksdagsledamot 

Lisbeth Sundén Andersson (M) - riksdagsledamot 

Maria Weimer (L) - riksdagsledamot 

 

Stjärnlösa nätter 

Vi fortsätter att arbeta tillsammans med Boulevardteatern för att ta ut Stjärnlösa nätter i 

skolor och på fritidsgårdar runt om i Stockholmsregionen, främst inriktat på Botkyrka. 
 

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.   

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.   

 

 

Ge bort en feministisk present! 
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Vänner! Köp en julklapp eller present till någon ni tycker om eller till er själva! En 

förortsfeministisk present! 

 Tröjor: 170 kr 

 Kassar: 100 kr 

 Respektguiden: 50 kr 

 Beställ genom att maila till varkenhoraellerkuvad@gmail.com 

Starta lokalförening   

VHEK fortsätter att tillsammans med engagerade medlemmar starta lokalgrupper. Kontakta 

oss om du är intresserad så får du veta mer!  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! 

varkenhoraellerkuvad@gmail.com   

 

Bli ett ansikte utåt för VHEK 

Vi söker unga tjejer och killar i olika förorter som vill vara med och representera Varken 

Hora eller Kuvad i olika sammanhang och som kan fungera som förebilder för andra unga. Är 

du en av dem vi söker eller känner du någon som skulle passa att vara ett ansikte utåt för 

Varken Hora eller Kuvad? Anmäl dig eller tipsa om någon du tycker vi borde kontkta! Maila 

till varkenhoraellerkuvad@gmail.com  
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Tack för i år! 

God jul och gott nytt år 

samt 

feministiska hälsningar 

/Amineh Kakabaveh, ordförande 

Guluzar Tarhan, projektledare 

Jonas Lundgren, projektledare 

https://www.facebook.com/VarkenHoraEllerKuvad/
https://twitter.com/vhektwitt
http://www.varkenhoraellerkuvad.se/
mailto:varkenhoraellerkuvad@gmail.com

