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Nyhetsbrev april 2016 

 

Kära vänner, medlemmar och sympatisörer! 

 

Det händer mycket nu. Varken Hora eller Kuvad fortsätter 

att växa vilket  vi är mycket stolta och glada över. Samtidigt 

ser vi hur allt fler pratar om våra frågor och börjar inse att 

det tyvärr i dagens Sverige finns väldigt stora skillander 

mellan hur långt feminismen och antirasismen nått i förorterna och hur långt den har nått i 

innerstäderna. Vi fortsätter dock att kämpa för alla tjejers och kvinnors lika rättigheter och för ett 

samhälle fritt från hedersproblematik och hedersrelaterat våld.  

 

Vi har gjort nya satsningar inom föreningen och bland annat tagit initiativ till ett upprop för asyl för 

kvinnor och barn: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22484531.ab. I artikeln samlar vi stora 

delar av Sveriges kvinnorörelse. Bland annat S-kvinnor, Moderatkvinnorna, Gröna Kvinnor, KD-

kvinnor, Liberala Kvinnor, Sveriges Kvinnolobby och Operation 1325. Vi har också skrivit ett öppet 

brev till Förenta Nationernas generalsekreterare Ban Ki Moon där vi kräver att FN måste agera mot 

medlemsstater som i sin konstitution bryter mot de mänskliga rättigheterna: 

http://www.svt.se/opinion/article7469193.svt.  

 

/Amineh Kakabaveh, ordförande 

 

Kommande händelser 

Utbildning för nya medlemmar 16/4 

Den 16/4 kommer vi hålla en utbildning i Stockholm för nya och gamla medlemmar som är 

intresserade av att veta mer om vad Varken Hora eller Kuvad arbetar med, hur vi arbetar och vad vi 

tycker. Vi kommer också vid detta möte att diskutera hedersproblematiken. Vid mötet talar Varken 

Hora eller Kuvads ordförande Amineh Kakabaveh. Föranmälan är obligatorisk och ska göras senast 

den 15/4 till varkenhoraellerkuvad@gmail.com. Mer information om utbildningen hittar du här: 

https://www.facebook.com/events/949822445114618/.  

 

Nominera till styrelsen 

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.  

 

Möte i Malmö 18/4 
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Den 18/4 håller vi ett möte i Malmö. Syftet med mötet är att starta en lokalförening av Varken Hora 

eller Kuvad i Malmö. Under mötet kommer även vår ordförande Amineh Kakabaveh att tala. Mer 

information om mötet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/213020135735976/. 

 

Möte i Göteborg 22/4 

Ett möte kommer hållas i Göteborg den 22/4. Vid mötet talar Varken Hora eller Kuvads ordförande 

Amineh Kakabaveh om hedersproblematik, om praktiskt arbete och om föreningens åsikter. Vi 

kommer att hålla mötet på Caritas i Hjällbo. Arrangörer är den nybildade lokalföreningen Varken 

Hora eller Kuvad Väst. Mer information här: 

https://www.facebook.com/events/1782392935316879/.  

 

Styrelsemöte 11/5 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 11/5. Våra styrelsemöten är öppna för alla medlemmar. 

Föranmälan görs till varkenhoraellerkuvad@gmail.com och då meddelas även plats för mötet.  

 

Feministiskt Forum 14/5 

Som vanligt kommer Varken Hora eller Kuvad att delta på Feministiskt Forum. I år hålls forumet på 

ABF-huset på Sveavägen den 14/5. Vi återkommer med mer information om vårt seminarium och 

bokbord vid forumet.  

 

Årsmöte 30/5 

Den 30/5 håller Varken Hora eller Kuvad sitt årsmöte i Stockholm. Årsmötet är Varken Hora eller 

Kuvads högsta beslutande organ. Där väljs ordförande och styrelse, där diskuteras verksamheten och 

där väljs vår valberedning och våra revisorer. Alla medlemmar har rätt att komma på årsmötet, rätt 

att rösta och rätt att tala. Årsmötet kommer hållas på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm i 

Palemsalen med start klockan 18.00.  

 

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 2016".   

3: Glöm inte att även anmäla dig som medlem under fliken ”Engagera dig” - ”Bli medlem”  på vår 

hemsida.  

Bjud oss till din ort  

Finns Varken Hora eller Kuvad på din ort? Gör vi inte det så får du gärna bjuda oss till din stad eller 

ort så kan vi ordna föreläsning på din fritidsggård, din skola eller ditt bibliotek. Vi kan också hjälpa till 

att starta en lokalgrupp om intresse finns! Är du intresserad? Maila till 

varkenhoraellerkuvad@gmail.com.  
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Seminarium i samband med årsmötet 

I samband med årsmötet den 30/5 kommer vi att hålla ett seminarium. Där kommer vår ordförande 

Amineh Kakabaveh och vår projektledare Guluzar Tarhan Selvi att redogöra för vår kartläggning av 

hedersproblematiken i några av Stockholms förorter, Elvahundra. Rapporten finns att läsa i sin helhet 

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

 

Feministiska hälsningar 

/Amineh Kakabaveh, ordförande 

Guluzar Tarhan Selvi, projektledare 

Jonas Lundgren, projektledare 
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