Inbjudan: Lansering av Bred Feministisk Plattform
Vi i Varken Hora eller Kuvad har tagit initiativ till Bred feministisk plattform eftersom vi är många som
tycker att det är nog nu, kvinnors och flickors rätt måste försvaras. Kvinnoorganisationer i Sverige har
tillsammans skapat en plattform som går över parti- och organisationsgränser och samlar aktivister
över generationer.
Sedan en tid är vi vittne till en kraftig backlash på många områden. Varje gång kvinnors och
barns rättigheter försämras är det också en backlash i vårt demokratiska styrelseskick. Kvinnors
mänskliga rättigheter nationellt och internationellt är satta ifråga. Feministiska landvinningar
utmanas, kränkningar och hot begränsar flickor och kvinnors frihet i offentliga rum.
Våldtäktsfall läggs åt sidan, mäns våld mot kvinnor är fortfarande ett av våra stora samhällsproblem.
Utsatthet för hedersförtryck såsom förekomsten av månggifte, tvångsäktenskap och barngifte
fortsätter. Flickor könsstympas, barn könssepareras och förtryck i hederns namn ökar. Många kvinnor
med utländsk bakgrund får sin frihet begränsad på ett sätt som inte skulle accepteras om det
drabbade majoritetsbefolkningen. Sätt stopp för offentliga bidrag som motverkar lagstiftning.
När mänskliga rättigheter begränsas för halva befolkningen, urholkas demokratin i grunden. Så nu är
det dags att återknyta till tidigare aktivism, bygga internationella kontakter med feminister, skapa
rörelse igen och driva på för en ny våg av reformer!

Välkomna till lanseringen av Bred Feministisk Plattform!
Bred Feministisk Plattforms etiska grund och plattform kommer att presenteras under seminariet.
När: 23 oktober kl 18-20
Var: ABF, Stockholm, Hedénsalen
Deltagare:
Åsa Regner, Jämställdhetsminister
Amineh Kakabaveh och Eva Nauckhoff, initiativtagare i Varken Hora Eller Kuvad
Clara Berglund, generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby
Tara Twana, S- Kvinnor
Anna Kläppe, CenterKvinnor
Maria Nilsson, vice ordförande Liberala kvinnor
Olga Persson, generalsekreterare Unizon
Irene Mattis, Grupp 8
Zeliha Dagli, Gränslös Kybele kvinnoförening
Helene Fritzon, Migrationsminister
Sara Mohammad, grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela och
Fadime
Ewa Larsson, ordförande Gröna kvinnor
Zozan Inci, ordförande Roks
Samtalsledare är journalisten Ann Charlott Altstadt
Avslutar gör Carina Hägg, VHEK

Dela gärna Facebook-eventet: https://www.facebook.com/events/210443949494889/

