NYHETSBREV JUNI
Bästa VHEK-medlem och sympatisör!
Snart är det semester och på kansliet börjar vi så sakteliga stänga ner
aktiviteten för den här terminen. Var beredda på mindre aktivitet från vår
sida från midsommar fram till 1 augusti! Men däremellan ska vi på
Almedalen! Vi vill inte lämna arenan öppen för rasister och fascister utan tar
kampen på plats och höjer de utsattas röst på politikerveckan i Almedalen.
Vi i Varken hora eller kuvad har inte legat på latsidan den senaste månaden
och har hunnit med mycket; Vi har lanserat Bred Feministisk Plattform,
anordnat panelsamtal i Göteborg, föreläste för socialtjänsten i Borås och
elever på Borås Folkhögskola, haft filmvisning i riksdagen samt haft
aktivister på plats på Järvaveckan! Vi håller även på att uppdatera vårt
medlemsregister och ber därför dig att återregistrera dig på hemsidan. Du
behöver inte betala din medlemsavgift igen. Även i media har det även
pratats mycket om hedersutsatta efter bland annat Aftonbladets och
GöteborgsPostens granskningar. Det är viktigt att våra frågor kommer upp
på agendan och att andra ser vilket livsavgörande arbete vi gör! Men
fortsatt efterlyser vi politiska åtgärder. Statsministern talade om
moralpoliser i sitt tal under Järvaveckan, men vilka åtgärder tänker han
vidta? Otryggheten i våra förorter och moralpolisernas framfart är ett ämne
berör under Almedalen, för att fortsätta påminna politikerna om den strid vi
tar.
Kära medlem, vår kamp för lika rättigheter för alla fortsätter, oavsett vilka
krafter vi kämpar mot. Vi ser att kampen mot hedersrelaterat förtryck är en
viktig strid att föra i den feministiska kampen. Alla måste våga. Och det gör
vi i Varken hora eller kuvad varje dag och sekund. Systrar och bröder oavsett var vi har vårt ursprung - inte heller i den här striden ska vi vänta!

Med de orden önskar vi er en härlig midommar och en solig sommar!

Amineh Kakabaveh och Sara Bredberg

Hjälp oss!
Vi håller på att byta system för vårt medlemsregister och behöver
din hjälp! Oavsett om du hunnit betala medlemsavgiften eller ej är
vi oerhört tacksamma om du går in här och fyller i dina uppgifter,
som om du skulle bli medlem på nytt. Uppgifterna är självklart
skyddade enligt PuL och vi delar aldrig uppgifter med tredje part.
Snälla hjälp oss att få det bästa medlemsregistret någonsin! Detta
påverkar inte din medlemsavgift, men har du inte betalat ännu är
vi tacksamma om du gör det! Tack!

Kommande aktiviteter
Nu Plugga förortsfeminism!

3/7 VHEK på Almedalen

I höst anordnar VHEK tillsammans

Varken Hora eller Kuvad, GAPF, S-

med Arbetarrörelsens folkhögskola i

Kvinnor och FreeZonen arrangerar i

Göteborg och Viskadalen

Almedalen seminariet Sveket mot

distanskursen Förortsfeminism!

förorten – förortsfeminsternas kamp

Kursen går på halvfart och du kan

mot moralpoliserna. Efter Kalla

kombinera den med arbete eller

Faktas avslöjande om moralpoliser i

studier på heltid.
LÄS MER
ANSÖK

förorterna är det många som är
förvånande. Det är inte vi,
förortsfeminster, som sett på när
kyskhets- och oskuldskontroller och

pssst det står sista ansökan 15/6,

könsapartheid får frodas i vår

men det är förlängt så det är bara

närhet. ”Jämställdhet ska gälla i

att söka!

Sverige” säger statsministern, men
gäller det i förorten?

9/9 Skärholmsdagen

Läs mer på Facebook

VHEK medverkar på
Skärholmsdagen! Vi kommer bland
annat ha ett bokbord på torget.
Skriv in datumet i kalendern redan
nu så ses vi där!

“Vi har kämpat mot det patriarkala
förtrycket i våra hemländer och nu tar vi
samma kamp här. Vi vill bli förebilder för de
flickor som växer upp i Sverige och som
måste slåss för sin rätt.”
- VHEKs ordförande Amineh Kakabaveh i Expressen 19/6

Tidigare aktiviteter
29/5 VHEK Väst anordnade panelsamtal om hedersförtryck och
radikalisering bland unga i Göteborg.
Ett referat från medarrangören GAPFs Lars Torstensons lyder:
“Amineh beskrev problemen med extremism i Angered och andra förorter,
och hon kritiserade politikernas passivitet, och deras givmildhet mot
religiösa skolor, som segregerar eleverna. Röstfisket går före kvinnors och

barns rättigheter, menade hon”
Läs GöteborgsPostens sammanfattning
Se filmen från första halvan av samtalet
10-18/6 Politikerveckan Järva
Veckan på Spånga IP började med ett öppet samtal om radikalisering samt
förföljelse av kvinnor och flickor i en del områden med bland andra Zeliha
Dagli. Amineh blev intervjuad av P4 Stockholm om kvinnors situation i
förorterna och i slutet av veckan medverkade hon i en debatt på Expressens
tält om integration och feminism. Dessutom värvade vi medlemmar, bjöd på
frukt och pratade med intressanta personer! Tack till alla aktivister som
stod i tältet och som spred värme, jämlikhet och förortsfeminism! ❤
13/6 Filmvisning systrar bakom galler
Vi hade ynnesten att ha regissören Nima Sarvestani på plats för visningen.

Systrar bakom galler visar Saras sökande efter sin väninna, men också
sökandet efter en egen plats. Dokumentären visar en sällan skildrad
verklighet och vi var många som blev rörda till både tårar och skratt.
Missade du filmen? Håll utkik på SVT i höst!

– Arenan har lämnats över till SD, som har
en helt annan agenda än att lyfta fram och
ge stöd till de utsatta. Nu blir de hjältar för
att andra backar och inte vågar ta fighten.
De som blir lidande är barnen som lever i
hederskulturer.
VHEKs ordförande Amineh Kakabaveh i GöteborgsPosten 8/6

Bred feministisk plattform
Du har väl inte missat vårt initiativ Bred Feministisk Plattform? Vi vill skapa
ett gränsöverskridande samarbete kring viktiga frågor om feminism,

demokrati och mänskliga rättigheter. Grupp 8 och andra rörelser lyckades
skapa skillnad i synen både på samhället och på oss själva - deras kamp
behöver vi följa upp nu för att värna viktiga framgångar. Vi vill skapa en
plattform till stöd för kvinnors och flickors rättigheter även i våra förorter,
och för alla människors lika värde.
Låter det som något du kan skriva under på?
Gå in på Facebook och gilla sidan

så är du med!

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.

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
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