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15 jan 2010
till bristningsgränsen. Och i
tv, tidningar och radio är debatten het och infekterad.
Vem bär skulden till det som
skett?

20 januari 2010 inför årsdagen av mordet påminns Fadimes
öde
genom
otaliga artiklar, demonInför 20 januari årsdagen av mordet på Fadistrationer,
seminarium
och liknande. Det
me Sahindal
Den 20 november 2001 håller 25-åriga Fa- är inte bara Fadime pratas om i olika sammanhang, utan hedersvåld och hederskuldime Sahindal ett tal i Sveriges riksdag.
Två månader senare är hon död. Med två tur lyfts upp och unga kvinnor i samma siskott i huvudet, i hallen i sin systers lägen- tuation som Fadime står i centrum… och
het, skjuts Fadime till döds av sin egen far. den eviga frågan skuggar över hela samMordet på Fadime blir en väckarklocka för hället: vem bär ansvaret? Vad är insatserSverige. Hon var den som pratat högt om na, vilka är resultatet?
hur hedersproblematiken drabbar unga
Barnen Först medverkar i tre arrangemang
tjejer. Nu är hon brutalt mördad.
tillsammans med ett antal andra organisaEfter mordet har sorgen inga gränser. Fa- tioner i Stockholm och Göteborg.
dimes begravning fyller Uppsala Domkyrka

Manifestation mot hedersvåld— Stockholm
8:e årsdagen av mordet på Fadime Sahindal
Musik och sång
Marie Bergman och Fikret Çesmeli
Tal:
Tara Twama – ordförande för Avantgarde unga S-kvinnor
Michael Cocke – styrelseledamot GAPF
Ulrika Karlsson – riksdagsledamot (M)
Inger Stark – (V)
Dilsa Demirbag-Sten – journalist och författare
Birgitta Ohlsson – riksdagsledamot (FP)
Philip Wendahl – förbundet Liberal Mångfald
Rebecca Hybinette - Humanisterna
Arrangör: Glöm Aldrig Pela och Fadime

Tid: onsdag 20 januari 2010, kl: 18
Plats: Sergelstorg
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Till minne av Fadime Sahindal
70 000 ungdomar mellan 16 och 25 år i dagens Sverige har inte möjligheten att fritt få välja vem de ska gifta sig med. Varför?

Det är åtta år sedan Fadime Sahindal bragdes om livet av sin egen far. Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors lika rättigheter. Redan som ung flicka bedrev hon denna kamp i
det offentliga rummet. Med enastående mod utmanade hon både samhället och politikerna som
svek och de konservativa grupperna som sanktionerade eller blundade inför kyskhets- och hedersetikens konsekvenser. Allt detta medan hon levde under konstant dödshot. Vi glömmer inte hennes unika insats.
Vi känner till rapporterna om ”köksolyckor” och balkongflickor, om oskuldsintyg och mödomshinneoperationer, om barn som tvingas att ingå äktenskap mot sin vilja. Under år 2009 har det tillkommit flera böcker som belyser det hedersrelaterade våldets och förtryckets specifika karaktär. Vi har
fått nya forskningsrapporter om hur diskriminering i hederns namns ser ut. Ungdomsstyrelsen
omfattande undersökning visar att det i dagens Sverige uppskattas att minst 70 000 ungdomar är
berövade de elementära mänskliga rättigheterna att själv kunna välja en framtida livspartner. Vore
det tänkbart att dessa 70 000 var etniska svenska ungdomar? Nej. Hur länge ska vi ha det så att det
demokratiska samhället inte kan säkra barns och ungdomars individuella rättigheter, rätten att bestämma över sin egen kropp och över sitt eget liv? Skall vi bara hjälpa de som redan är hotade och
forska i hur ungdomar diskrimineras i namn av kulturer och religioner eller? Varför kan invandrarungdomar inte ha samma rättigheter som svenskar?
Varken hora eller kuvad (VHEK) inbjuder till en debatt som behandlar såväl hedersrelaterat våld
och förtryck, som tvångs- och barnäktenskap.

I panelen:
Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister
Margareta Olofsson, ordförande, Rädda Barnen Stockholms distrikt
Bengt Westerberg, ordförande, Röda Korset
Tid: Torsdag 21 januari 2010
Ann- Margarethe Livh, oppositions borgarråd (V)
Klockan 18
Nicklas Kelemen, Rädda Barnen Stockholms distrikt
Plats: ABF huset, Sveavägen 41
Arezo Muhanmmadi, Barnen Först
Katasalen
Samtalsledare: Amineh Kakabaveh, Massoud Mafan

Årsdagen av mordet på Fadime Sahindal
Manifestation mot Hedersvåld
Tid: onsdag 20:e januari
Klockan 18
Plats:
Brunnsparken (Göteborg)
Tal och blomnedläggning
Arrangör:
Nätverket mot Hedersrelaterade Våld
Glöm Aldrig Pela och Fadime
Barnen Först
Kvinnorsfrigörelse
Women’s Lieration
Föreningen Vita Nejlikor

