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Nyhetsbrev februari 2016 
 

Hej medlemmar, sympatisörer och vänner! 

 

Det är kanske viktigare än någonsin  tidigare att vi 

uppmärksammar och firar Internationella kvinnodagen! 

Världen över utsätts kvinnor för våld, mord och våldtäkt. 

Systerskapet är internationellt och solidariteten med våra 

systrar får inte känna några gränser!  

 

Vi är glada att Varken Hora eller Kuvad växer och vi vill hälsa nya medlemmar välkomna till 

föreningen! Just nu öppnas nya lokalföreningar i Norrköping, Uppsala och Göteborg!  

Vi i Varken Hora eller Kuvad fortsätter att kämpa i socialt utsatta förorter runt Stockholm och andra 

delar av landet genom arbete på med ungdomar på skolorna och fritidsgårdarna. Det är ett arbete 

med att upplysa kvinnor och unga om deras medborgerliga fri- och rättigheter och uppmärksamma 

myndighetspersonal om de problem vi ser och kartlägger. 

 

I vår undersökning bland 1100 ungdomar och ett femtiotal vuxna som uppmärksammats av flera 

olika medier och tagits upp i samhällsdebatten blir det tyvärr tydligt att de hundra år av kvinnokamp 

vi haft i Sverige ännu inte har nått förorterna. Det är 2016 och i Sverige och i världen förekommer 

mäns våld mot kvinnor, prostitution, sexuella trakasserier, näthat, lönediskriminering som leder till 

lägre pension för kvinnor, mer sjukskrivningar bland kvinnor till följd av hårt slit på lågavlönade jobb.  

 

Varken Hora eller Kuvad har ingått i det så kallade CEDAW-nätverket. CEDAW står för “Committee on 

the Elimination of Discrimination against Women” eller kommittén för avskaffandet av alla former av 

diskriminering mot kvinnor, på svenska. CEDAW-nätverket har tagit fram en skuggrapport om hur 

Sverige ska kunna leva upp till kvinnokonventionens paragrafer. Detta är ett viktigt arbete som 

initierats av Sveriges Kvinnolobby och där vi deltagit som en av ett 20-tal organisationer. Läs hela 

skuggrapporten här: http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/skuggrapport-cedaw  

 

Vi tar också kampen genom media. Under denna månad har ni kunnat läsa vår debattartikel om barn- 

och tvångsäktenskap i tidningen Metro (Läs den här: http://touch.metro.se/metro-debatt/inga-barn-

i-sverige-ska-tvingas-vara-gifta/EVHpbp!8lbkLIsympBR2/ ). Den rapport som kommer att presenteras 

i sin helhet om bara några dagar och som Varken Hora eller Kuvad tagit fram om hedersproblematik i 

Stockholms förorter har också refererats i Rapport i SVT! Ni kan se hela inslaget här:  

https://youtu.be/bBLd1WsPDaw 

/Amineh Kakabaveh, ordförande  
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Kommande händelser 

Aktiviteter kring Internationella kvinnodagen  

Det är tydligt att hederskulturens olika dimensioner drabbar den mest utsatta kvinnorna och 

flickorna i samhället. Mödomshinneoperationer, barn- och tvångsäktenskap och ökande 

könssegregering är bara ett fåtal exempel på detta. Därför är 8:e mars en viktig dag att vara 

antirasistisk feminist och ta ställning mot våldet, förtrycket, diskriminering, könsapartheid och 

hederskulturen! 

Vi kommer att hålla ett antal olika aktiviteter med anledning av Internationella kvinnodagen den 8:e 

mars. Den första blir i Husby den 5/3 där förortens kvinnor möter politiker i en debatt. Dessutom 

kommer vi ha kulturinslag. Läs mer här: 

https://m.facebook.com/events/1097078610313031?acontext=%7B%22ref%22%3A98%2C%22action

_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98  

 

Den 8/3 Håller Varken Hora eller Kuvad i samarbete med Re:orient ett seminarium på Kulturhuset 

med rubriken "Kriget mot kvinnorna". Läs mer här: 

https://m.facebook.com/events/1666956973557698?acontext=%7B%22ref%22%3A98%2C%22action

_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98  

Dessutom deltar vi i den stora demonstration som 8:e marskommittén kommer att hålla i. Kan du 

vara med och bära plakat och banderoller? Anmäl sig till oss på varkenhoraellerkuvad@gmail.com! 

Läs mer här: 

https://m.facebook.com/events/1758163744412299?acontext=%7B%22ref%22%3A98%2C%22action

_history%22%3A%22null%22%7D&aref=98 

 

Varken Hora eller Kuvad ingår i den så kallade 15:57-rörelsen som varje år tar gör en 

lönekartläggning. I år visar denna att kvinnor jobbar gratis efter 15:57 på dagen medans män har lön 

hela dagen. Den 8:e mars exakt kl. 15:57 vill vi att alla våra medlemmar på Facebook och i andra 

sociala medier lägger ut texten: ”Efter kl. 15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för 

#lönheladagen!″. Läs mer om kampanjen här: http://sverigeskvinnolobby.se/blog/projekt/1552-lon-

hela-dagen  

 

Den 9/3 kommer Amineh Kakabaveh att tala på biblioteket i Skärholmen om kvinnokamp i Sverige 

och internationellt och om kampens historia. Event för det seminariet finns här: 

https://m.facebook.com/events/190645994633927?acontext=%7B%22ref%22%3A5%2C%22action_

history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism

%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D&aref=5  

 

Betala medlemsavgiften och förnya ditt medlemskap  

Utan era bidrag, ert engagemang och medlemsavgiften, vore verksamheten inte möjlig. Vår  

förhoppning är att våra medlemmar vill fortsätta kämpa, tillsammans med oss, för alla människors  

lika värde! Avgiften är 100 kr, men endast 50 kr för studerande, pensionärer och arbetslösa. För  
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ungdomar under 18 år är det kostnadsfritt.  

Så betalar du:  

1: Sätt in din medlemsavgift på vårt postgironummer: 420 399-8.  

2: Märk inbetalningsavin med "Förnamn Efternamn 2015".  

3: Glöm inte att även anmäla dig som medlem under fliken ”Engagera dig” - ”Bli medlem” på vår 

hemsida. 

 

Feministiskt forum 

Varken Hora eller Kuvad kommer som vanligt att delta vid Feministiskt Forum den 14/5 i Stockholm. 

Mer information om detta kommer senare! 

Årsmöte 18/5 

Den 18/5 håller föreningen sitt årsmöte på ABF-huset i Stockholm. Motioner till årsmötet skickas till 

oss på varkenhoraellerkuvad@gmail.com! Vill du nominera dig själv eller någon annan till styrelsen? 

Maila oss på adressen ovan! 


