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Nyhetsbrev mars 2016  

 

Hej alla medlemmar, sympatisörer och vänner! 

 

Nu har vi släppt kartläggningen Elvahundra. Det är en viktig 

och nödvändig men inte speciellt munter läsning om hur det står till i förorter kring Stockholm. 

Flickor och kvinnor upplever sig hårt kontrollerade, kyskhetsnormen är omfattande och tilltron till 

samhällets institutioner är låg. Samtidigt litar många unga väldigt mycket på religiösa ledare och 

många söker sig till trossamfunden. Tjejer begränsas i sin frihet genom att inte få fika, simma eller gå 

på bio tillsammans med killar. Vi kan se att antalet unga som upplever sig som mycket religiösa ökar, 

med allt vad det innebär. Utanförskapet är stort. Men det som finns att läsa i rapporten Elvahundra  

visar bara ytterligare på hur stort behovet är av en verksamhet som vår, Varken Hora eller Kuvads. Vi 

organiserar både kvinnor och män för ett jämställt samhälle fritt från klansystem, hedersförtryck. Ett 

samhälle byggt på antirasistisk feminism. Läs rapporten här: 

http://www.varkenhoraellerkuvad.se/okategoriserat/studien-elvahundra.html  

 

Som ni säkert sett har vi haft ett stort antal aktiviteter i samband med Internationella Kvinnodagen 

som ägde rum den 8:e mars. Det har hållits 8:e mars-firanden Skärholmen, Uppsala, på Kulturhuset i 

Stockholm, i Husby, i Alby, i Sveriges riksdag och i Järfälla. Vi har demonstrerat för kvinnors 

rättigheter och för det gränslösa systerskapet i både Uppsala och Stockholm. Seminariet i riksdagen 

den 9/3 var extra viktigt och gripande. Den unga yezidiska kvinnan Nadia Murad talade vid seminariet 

och berättade om sin erfarenhet av att ha varit kidnappad av ISIS/Daesh. Vi vill tacka alla er som gjort 

insatser för föreningen under denna intensiva period! Alla som stått vid bokbord, burit banderoller i 

demonstrationståg, delat ut flygblad, suttit i paneler och liknande. Utan er hade det aldrig gått så bra 

som det gjorde! Varken Hora eller Kuvad vägrar acceptera förtryck och vi kommer fortsätta vårt 

arbete och vi kommer att bygga verksamhet i ännu fler städer och förorter, inte bara på 8:e mars 

utan alla dagar på året för kvinnors och tjejers lika rättigheter, för feminism och antirasism!  

 

Vi har också sett hur samhället åter igen börjat diskutera frågorna om kvinnoförtryck och 

hedersproblematik i våra förorter. Tidningar som Aftonbladet, Expressen och Metro har skrivit om 

rapporten Elvahundra  och allt fler har öppnat ögonen för vår förening. Läs Aftonbladets artikel om 

Elvahundra här: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22384051.ab Några av er är de som får 

det här nyhetsbrevet för första gången eftersom ni tagit del av den rapportering som skett den 

senaste månaden. Till er vill vi säga särskilt välkomna! Tillsammans förändrar vi våra förorter, våra 

städer och hela Sverige!  

Vi vill passa på och önska er Glad Påsk 

 

/Amineh Kakabaveh, ordförande 

Varken Hora eller Kuvad  
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Kommande händelser: 

Vi startar en webbtidning 

Styrelsen har beslutat att Varken Hora eller Kuvad kommer att starta en webbtidning. Namnet på 

tidningen är Förortsfeminister och den kommer finnas att läsa på nätet. Första numret beräknas 

komma ut under april månad. Har du en text du vill publicera i Förortsfeministen? Maila den till 

varkenhoraellerkuvad@gmail.com  

 

Utbildning för gamla och nya medlemmar i Stockholm 
Vi kommer att hålla en medlemsutbildning i Stockholm för gamla och nya medlemmar i Varken Hora 

eller Kuvad den 16/4 mellan 12:30 och 15:00. Utbildningen kommer att hållas i Sveriges Riksdag, 

därför är föranmälan obligatorisk. Vi kommer under mötet att diskutera kring Varken Hora eller 

Kuvad och föreningens verksamhet men vi kommer också att prata om hedersproblematik, 

jämställdhet och antirasism. Anmäl dig till via mail senast den 15/4 kl. 14.00.  
 

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. 

Vi flyttar till Norsborg 

Efter att ha haft lokaler under en längre tid i stadsdelen Skärholmen i Stockholms kommun kommer 

Varken Hora eller Kuvad nu att flytta. Våra nya lokaler kommer att finnas i centrala Norsborg i 

Botkyrka utanför Stockholm. Vi har trivts bra i våra gamla lokaler men nu ser vi fram emot att bo in 

oss i nya. Adressen till våra nya lokaler är Heimdals väg 16 i Norsborg.  

 

Feministiskt forum 

Precis som varje år kommer Varken Hora eller Kuvad att delta i Feministiskt Forum i Stockholm. Vi 

har ansökt om att få hålla i en programpunkt men återkommer med mer information när det är klart. 

Annars kommer vi ändå att hålla ett bokbord. Feministiskt Forum i Stockholm hålls den 14/5 på ABF-

huset på Sveavägen i centrala Stockholm.  

 

Uppstart för VHEK Väst  
Nu har Varken Hora eller Kuvad äntligen en egen lokalavdelning i Västra Götaland. Den 20/2-2016 

hölls det konstituerande årsmötet för VHEK Väst. Lokalföreningen valde en interrimsstyrelse med 

Thérése Lelstimäki som ordförande. Tills vidare kontaktas den nya lokalföreningen via mail till 

varkenhoraellerkuvad@gmail.com.  
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VHEK finns nu i Uppsala 

Strax efter årsskiftet grundades en ny lokalförening för Varken Hora eller Kuvad i Uppsala. Den nya 

lokalföreningens ordförande är Hiba Kadhem. Vid 8:e mars deltog lokalföreningen med bokbord på 

en feministisk mässa i Uppsala. De deltog också i en demonstration på kvällen den 8/3. Varken Hora 

eller Kuvads deltagande på mässan resulterade i en artikel i Upsala Nya Tidning: 

http://unt.se/uppland/uppsala/8-mars-kom-tidigt-till-grand-4139226.aspx  

 

Finns VHEK i din stad? 
Just nu arbetar vid med att starta nya lokalföreningar i andra städer. Bor du i Malmö, 

Göteborg eller Norrköping? Dessa tre städer är de aktuella städerna just nu och vi behöver 

hjältar som kan vara med och stötta vår kamp. Vill du vara med och starta VHEK 

lokalförening i din stad? Kontakta oss på mail. 

I nästa utskick av Nyhetsbrevet kommer vi att ange datum för en medlemsträff samt 

lokalföreningsträff i Malmö, Göteborg och eventuellt Norrköping.  

 

Årsmöte  
Varken Hora eller Kuvad kommer att hålla sitt årsmöte på ABF den 30/5-2016 klockan 18.00. 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Där ska vi anta en verksamhetsplan, välja en nya 

styrelse och mycket annat roligt. Mer information om årsmötet kommer i en särskild kallelse. Alla 

medlemmar har rätt att vara med på årsmötet, rösta och tala. Vid årsmötet kommer ett seminarium 

om vår rapport Elvahundra.  

 

We want you! 

Nu söker vi medlemmar som vill vara med och engagera sig i Varken Hora eller Kuvads styrelse. Att 

sitta i styrelsen för Varken hora eller kuvad innebär att du kommer att jobba aktivt med vår 

verksamhet. Påverka på riktigt. Vill du vara med och genomföra workshops i skolor? Och vill du lära 

dig hur vi gör när vi är ute och jobbar? Vill du vara med och organisera seminarier och konferenser? 

Har du idéer för projekt som du tycker föreningen ska driva – och som du vill vara med och 

förverkliga? Maila oss senast 15/5 till varkenhoraellerkuvad@gmail.com. Du behöver inte vara expert 

på styrelsearbete eller föreningsorganisation – det lär du dig hos oss! Du kommer också få möjlighet 

att gå kurser och utbildningar. Hedda Krausz Sjögren är orförande för valbredningen och går att 

kontakta på mailadressen hedda@hedda.nu 

 

Praktik 

Vi vill välkomna vår nya praktikant Sara Khatemi och tackar hennes insatser.  

Som praktikant hos oss medverkar du i den löpande verksamheten och är delaktig i föreningens 

projekt. Vill du också praktiksera på Vhek? Läs mer om detta på 

http://www.varkenhoraellerkuvad.se/okategoriserat/gor-praktik-hos-varken-hora-eller-

kuvad.html 
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Artiklar 

På den internationella kvinnodagen utser Expressen traditonsenligt Årets kvinnor. 100 

kvinnor – som har varit framgångsrika, modiga eller på annat sätt varit förebilder sedan den 

8 mars i fjol. Amineh Kakabaveh är bland årets kvinnor och har plats nummer 32. Hon har 

har hamnat på femte plats som kvinna i svenska politik på Expressens lista. 

http://www.expressen.se/nyheter/longread/arets-kvinnor-2016#32 

 

Läs gärna vad vår ordförande Amineh Kakabaveh skriver i Göteborgsposten. 

Vår feministiska regering sviker förortens kvinnor 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.3029333-var-feministiska-regering-sviker-forortens-

kvinnor 

 

Samfund måste följa demokratiska regler- Slutreplik 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article22426682.ab 

 

Unga tjejer kontrolleras hårt hemifrån och får inte ha en relation med någon av annan 

etnicitet, visar en undersökning gjord av föreningen Varken Hora eller Kuvad. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22384051.ab 

Ämnet uppmärksammas även i Metro: http://www.metro.se/stockholm/undersokning-

hedersfortryck-stort-problem-i-stockholms-fororter/EVHpcf!6jMupkk0jSCsE/ 

 

Här kan ni lyssna på intervjun med Amineh Kakabaveh i Sveriges Radios program "Talkshow i 

P4 och P5". Radio: 

http://p5sthlm.sverigesradio.se/?t=aEw2cElTUk9zekhPM2ZGaElMVlhNdz09 
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