En kort rapport om Manifestationen till minne
av Fadime Sahindal 08-01-21 i Göteborg
Måndagen den 21 januari högtidlighölls Fadimes minne i Göteborg.
Arrangör var Barnen Först och Riksföreningen Glöm Aldrig Pela- och Fadime.
Minneshögtiden innehöll tal, diktläsning och blomnedläggning i kanalen vid
Gustav Adolfstorget.
Första talare var Soleyman Ghasemiani, ordf. för Barnen Först. I sitt tal ”Nej
till kyskhets- och hederskulturen” sade Soleyman att hedersmord är bara toppen
på hedersvåldets isberg. Han framhöll att det faktum att hedersmord är glädjande
nog för få, betyder inte att hedersvåldets är marginell. Det är många flickor som
lever under hedersvåldets skräckvälde. Soleyman sade att man måste fokusera
på isberg, hela det undanskymda berget. Han betonade att det är våld när
småflickor får bära slöja och lära sig kvinnovidriga könsroller. Det är våld när
flickor inte får gå på gymnastik, när det inte får klä sig som de vill, när de inte
får ha pojkvän, när det inte får simma fritt, när det inte får var stolta över sin
kropp, sin sexualitet, när de deras grundläggande fri- och rättigheter stryps av
religiösa och urgamla traditioner. Soleyman uttryckte fasa över statsmakternas
direkta och indirekta stöd till traditionella och religiösa rörelser och institutioner
vilka står för kvinnofientliga och människovidriga värderingar. Han menade att
så länge man inte sätter stopp för de reaktionära krafterna och istället stödja de
krafter och sociala rörelser som strider för kvinnor och mäns jämlikhet och
jämställdhet kommer vi att tampas med hedersvåld i all evighet. Soleyman
Ghasemiani menade att hedersvåldet bygger på kontrollen av kvinnas sexualitet,
på hennes kyskhet. Hon måste vara oskuld och oberörd tills hon har lämnats till
sin äkta make. Den rigorösa och kvävande kontrollen syftar till att bevara denna
norm och upprätthålla det sexuella tabut. Denna tabu måste krossas sönder om
vi verkligen menar att kvinnor och män är lika tyckte Soleyman.
Andra talare var Karim Noori från Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och
Fadime. I sitt tal tackade Karim de närvarande i mötet för deras deltagande i
manifestationen och sade att vi måste fortsätta kämpa för våra flickors fri- och
rättigheter och att politikerna måste stopp för religiösa skolor. Han underströk
att religiösa skolor upprätthåller kyskhetskulturen och de kvinnofientliga
könsrollerna som är grunderna i hedersvåldet.
Esmail Moloudi ordförande för föreningen ”Vita Nejlikor” sade att vi visst
har haft hedersmord efter mordet på Abbas men man håller tyst om det. Han
nämnde att polisen har lagt minst tre utredningar med misstänkt hedersbrott i
brist på bevis som det heter. Esmail pekade på de som kallade ”balkongflickor”
som tros begå självmord, flickor som finns i de traditionella miljöerna och

utsatta zonerna för hedersvåld. Han berörde också tvångsäktenskap och
arrangerade äktenskap som en del av hedersvåldet.
Slutligen läste Layla Ghasemiani en dikt om hedersbrott skriven av
Soleyman Ghasemiani med titeln ”Heder”. Dikten finns i Soleyman
Ghasemianis nyligen utkomna diktsamling ”Och jag tappar oden”. Dikten var
mycket fin och rörde verkligen känslorna.
Efter talen begav sig deltagarna till Gustav Adolfstorget. Där fanns SVTs
västnytt, och reportrar från olika tidningar som uppmärksammade
manifestationen och blomnedläggningen. SVT västnytt visade delar av
blomnedläggningen. Tidningen PunktSe och GöteborgsPosten hade skrivit om
manifestationen.
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