NYHETSBREV AUGUSTI
Bästa medlem och VHEK:s sympatisör!
Slutet på augusti. Snart är du kanske på väg till skolan eller jobbet igen
efter en, förhoppningsvis, skön och utvilande sommar. En viktig del i
kampen för ett demokratiskt och jämlikt samhälle är att ta hand om sig själv
så att man orkar kämpa. Hoppas att du, kära medlem har fått lite
välbehövlig vila så din kämparglöd kan lysa ännu starkare. Vi har förstås
haft ledigt men har även hunnit med att diskutera moralpolisernas framfart i
våra förorter under Almedalen och planerat inför höstens aktiviteter!
Men sommaren har även inneburit att unga kvinnor blivit en ännu större
måltavla för hedersförtrycket, då många blir tvingade till giftermål just
under sommaren. Det nationella kompetensteamet har därför startat
kampanjen “Tomma stolar” för att uppmärksamma det ofta förbisedda
problemet med unga som blir bortgifta mot sin vilja under sommarlovet.
Nationella kompetensteamet menar också att kunskapen kring dessa frågor
i skolan fortfarande är låg. Just kunskap kring hedersförtryckets uttryck och
vilka varningssignaler man som yrkesverksam inom exempelvis skola och
omsorg ska hålla utkik för är viktiga utbildningsinsatser som, tillsammans
med stöd till de direkt drabbade såklart, bör få mer resurser.
Vi har olika besök planerade, både i Stockholm och runt om i landet. Redan
nu i september medverkar vi på aktiviteter i Skärholmen och Fittja med
bokbord och seminarium. Vårt arbete behövs, under sommaren har vi tyvärr
fått flera exempel på hur kvinnor och flickors rättigheter inskränks i detta i
detta “feministiska” land. Flickors kroppar blir sexualiserade när
könsapartheid upprätthålls i simhallar och religiösa skolor. Att köpa burkini
till flickor är inget annat än diskriminering! Senaste veckan har polisen i
Järva vittnat om hur tjejer som spelar fotboll utsätts för stenkastning. Även

på väg till eller från träningen blir de utsatta för kränkningar och
trakasserier. Som feminister kan vi inte vara tysta när tjejer i förorten blir
attackerade bara för att de vill utöva idrott och ta del av samhället på lika
villkor.
Till sist är vi på VHEKs rikskansli väldigt glada och stolta över de
lokalgrupper vi har runt om i landet. Just nu har vi aktiva grupper i Uppsala,
Skåne, Västra Götaland och Norrköping. Vill du engagera dig i någon av
grupperna kan du kontakta dem direkt via facebook eller maila till
projektledare@vhek.se. Vi ser fram emot att rivstarta hösten med mycket
energi runt om i landet!
Psst! Vi fortsätter vårt arbete i skolor och fritidsgårdar där vi genomför
workshops, seminarier och föreläsningar för att främja demokrati! Arbetar
du i, eller känner till en verksamhet som är i behov av ett besök? Hör av er
till projektledare@vhek.se!
Höstsoliga hälsningar

Amineh Kakabaveh
Sara Bredberg

Vi har skaffat swish!
Nu kan du betala
medlemsavgiften eller
donera valfri slant enkelt
från mobilen genom att
swisha till nummer:
123 399 05 53
Vi behöver din hjälp!
Vårt medlemsregister är ännu inte komplett! För att du ska
fortsätta få dessa mail, ha rösträtt i föreningen, delta på
medlemsaktiviteter och inte minst för att vi ska kunna veta hur
många som stöttar kampen behöver du registrera dig på
hemsidan som om du skulle bli medlem på nytt. Du har fram till
2018 på dig, men ju snabbare desto bättre!
Uppgifterna är självklart skyddade enligt PuL och vi delar aldrig
uppgifter med tredje part. Detta påverkar inte din medlemsavgift,
men har du inte betalat ännu är vi tacksamma om du gör det!

Tack!

“När flickor ska skyla sina kroppar, men det
inte ställs motsvarande krav på pojkar,
råder patriarkala könsnormer. Just sådana
traditionella könsnormer som skolan har i
uppgift att motverka.”
- Amineh Kakabaveh & Ulf Gustafsson om burkini i skolan i Aftonbladet 30/8

Kommande aktiviteter
8/9 Forum Nyköping

16/9 Allmändalen

Vår ordförande Amineh medverkar

Mångkulturellt centrum i Fittja

på samtalsfestivalen Forum under

anordnar Allmändalen!

programpunkten "Det inkluderande

Diskussioner, bokbord och

samhällets grundstenar" 12-13:30

föreläsningar hela dagen mellan

9/9 Skärholmsdagen
VHEK medverkar på
Skärholmsdagen! Det kommer som
vanligt bli en heldag med en massa
aktiviteter. Håll utkik på torget för
där kommer vi förortsfeminister har

kl 10-18.
Kom gärna förbi och säg hej!
Kl 14:45 föreläser vi i Hörsalen om
vår kartläggning Elvahundra och
ungas utsatthet och ofrihet under
hedersförtycket.

ett bokbord! Tiden är ca 12-18

Vi vill tacka för den generösa gåvan på 3 000 kr vi fått
in under sommaren. Med de pengarna kan vi trycka nya
fina broschyrer!

Tidigare aktiviteter
3/7 VHEK på Almedalen
Varken Hora eller Kuvad, GAPF, S-Kvinnor och FreeZonen arrangerade
seminariet Sveket mot förorten – förortsfeminsternas kamp mot
moralpoliserna. Bland andra Jämställdhetsminister Åsa Regnér och
regionpolischef Carin Götblad deltog. Seminariet var fullsatt och vi öppnade
fönstren så att de som stod utanför kunde höra. Vad hörde de då? Jo, de
hörde förortsfeminister som berättade om de förföljelser som många sett på
kalla fakta. De hörde att fler tvingas leva under hederskulturens
diskriminerande normer. Förhoppningsvis hörde även "världens första
feministiska regering" våra krav; att inte blunda för det förtryck som
hundratusentals invandrade kvinnor och flickor upplever och sätter in
åtgärder genast.
Inför seminariet skrev även Amineh artikeln Stiftade jämställdhetslagar
gäller inte i förorten i SvD, där framgår fler av våra krav. Lyssna på oss!

“[...]den organisation som kallar sig
'motståndsrörelse' och som nu hyr en liten
del av Gotland är något annat: den kämpar
inte för demokrati och har inte ens med
demokratin som medel. I stället använder
NMR våld för att bekämpa demokratin.”
- VHEKs ordförande Amineh Kakabaveh om NMR:s närvaro på Almedalen i
DT 7/7

Vill du skriva i förortsfeministen?
Förortsfeministen är VHEKs alldeles egna webbtidning om - just det förortsfeminism! Vi är alltid öppna för nya förmågor! Du behöver inte vara
expert på att skriva, har du en egen berättelse eller ämne som du tycker vi
ska ta upp? Hör av dig till projektledare@vhek.se

Du har väl inte glömt att betala
medlemsavgiften?
Utan era bidrag, ert engagemang och medlemsavgiften, vore vår
verksamhet inte möjlig. Vår förhoppning är att våra medlemmar vill

fortsätta kämpa tillsammans med oss för alla människors lika värde!
Postgiro 420 399-8 eller swish 123 399 05 53

Vill du engagera dig?
Kära Medlem! Som volontär får du utbildning i arbetet mot hedersrelaterat
förtryck och diskriminering. Hör av dig till: projektledare@vhek.se

VHEK
Varken hora eller kuvad
projektledare@vhek.se
076-082 19 35
www.vhek.se
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