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Nyhetsbrev maj 2016  

Hej kära medlemmar, sympatisörer vänner! 

 

Ett uppenbart misstag från min sida har skapat en stor 

uppmärksamhet kring mig som person och mitt uppdrag 

som riksdagsledamot. Trots alla dessa händelser är stödet 

för mig som riksdagsledamot och för vår verksamhet 

Varken Hora eller Kuvad fortsatt starkt inom den 

feministiska rörelsen. Vi kommer att gå vidare och fortsätta vårt arbete för antirasism och feminism 

och ett samhälle där ingen förtrycks i hederns namn. Jag tillägger nedan det brev jag skrev till alla er 

medlemmar och vänner för någon  vecka sedan och som funnits att läsa på vår hemsida.  

 

När en vän delade ett klipp som såg ut att vara från Sveriges Television på min Facebooksida så 

gjorde jag misstaget att dela vidare klippet med ett inlägg om hedersproblematik - månggifte. Jag 

hade inte tittat på videoklippets innehåll utan den delen om månggifte. Så fort jag fick veta det var 

fejkat tog direkt bort inlägget och bad om ursäkt. 

 

Sommaren 2015 inleddes en debatt om grundläggande mänskliga rättigheter för kvinnor och flickor i 

förorterna. Jag har i 30 års av mitt liv stått upp mot rasism, orättvisor och hederskultur och för alla 

människors lika värde. Den debatt som nu pågår är en förlängning av den debatt som skedde under 

sommaren och där vissa konservativa och fundamentalistiska mansdominerade krafter försökte att 

måla ut oss som står upp för kvinnors och flickors för något som vi inte står för. Vi anser att blunda 

för förtryck gällande förorters människor är snarare rasistsikt!  Vi har alla ett ansvar att ta ställning 

för grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter. Även i Sverige utsätts 

människor för diskriminering och våld på grund av hudfärg, kön, religion och sexuell läggning.  Inga 

barn ska exempelvis på grund av religiösa eller kulturella skäl tvingas till tvångsäktenskap, 

könsstympning och barnäktenskap.  

 

Alla människor, barn så som vuxna, ska få möjligheten till att forma sina egna liv. Inga barn eller 

vuxna  ska behöva uppleva diskriminering, våld och utestängningar. Sverige fortfarande har långt 

kvar till en verklig jämställdhet och vi försvarar därav alla människor mänskliga rättigheter.Vi står upp 

för alla människors lika värde och våra grundläggande värderingar om ett samhälle där vi inte har 

oskrivna lagar som styrkvinnors och ungdomars rättigheter. Vare sig kultur eller religion skall inte gå 

före kvinnors och barns rättigheter! Jag har gjort ett uttalande på Varken Hora eller Kuvads hemsida 

om detta som ni gärna får läsa: http://www.varkenhoraellerkuvad.se/okategoriserat/uttalande-fran-

amineh-kakabaveh.html  

 

/Amineh Kakabaveh  Ordförande  Varken Hora eller Kuvad 
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Kommande händelser  

Styrelsemöte 11/5 

Den 11/5 håller vi vårt sista styrelsemöte inför årsmötet den 30/5. Alla medlemmar är välkomna att 

delta i våra styrelsemöten. Vill du komma så maila till varkenhoraellerkuvad@gmail.com så meddelar 

vi adress och tid.  

 

Feministisk Samling vid 14/5 

Som vanligt deltar Varken Hora eller Kuvad i Feministiskt Forum på ABF i Stockholm. I år har forumet 

bytt namn till Feministisk Samling. Vi kommer vara i Katasalen på ABF-huset och hålla på mellan 

11:00 och 11:45. Mer information om vårt seminarium: 

https://m.facebook.com/events/1000625386653690?acontext=%7B%22ref%22%3A98%2C%22action

_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98  

Föreläsning i Borås 23/5 

Den 23/5 deltar Varken Hora eller Kuvad i ett möte om mänskliga rättigheter, hedersförtryck, våld 

och feminism. För mer information: maila varkenhoraellerkuvad@gmail.com 

 

Seminarium om jihadkrigare  

Vi håller i samarbete med Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och våld i hederns 

namn ett seminarium om svenska jihadkrigare den 25/5 kl. 13 i Sveriges Riksdag. Föranmälan är 

obligatorisk och sket till varkenhoraellerkuvad@gmail.com. 

Föreläsning i Göteborg 28/5 

Den 28/5 deltar Varken Hora eller Kuvad i ett möte på ABF i Göteborg om mänskliga rättigheter, 

hedersförtryck, våld och feminism. För mer information: maila varkenhoraellerkuvad@gmail.com 

 

Årsmöte 30/5 

Den 30/5 håller Varken Hora eller Kuvad årsmöte. I anslutning till årsmötet arrangeras ett 

seminarium om rapporten Elvahundra där vi kartlägger hedersproblematik bland unga i Stockholms 

förorter. Rapporten presenteras av vår ordförande Amineh Kakabaveh och vår projektledare Guluzar 

Tarhan Selvi och kommenteras av Arkan Asaad  (författare) och Bekka Shirin Tarabay  (aktivist). Vi 

börjar 18.00 på ABF-huset i Palmesalen. Mer information hittar du här: 

https://m.facebook.com/events/681600741979327?acontext=%7B%22ref%22%3A98%2C%22action_

history%22%3A%22null%22%7D&aref=98  

 

VHEK till Almedalen  

Varken Hora eller Kuvad med vänner kommer den 4/7 att hålla ett seminarium i Almedalen på temat 

"När blir förortsfeminismen regeringspolitik?". I seminariet deltar bland annat Sveriges 

jämställdhetsminister Åsa Regnér. 

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  
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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 

Med feministiska hälsningar  

/Amineh Kakabaveh, ordförande Varken Hora eller Kuvad 

Guluzar Tarhan Selvi, projektledare Varken Hora eller Kuvad  

Jonas Lundgren, projektledare Varken Hora eller Kuvad  


