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Glöm Aldrig Pela och Fadime– riksföreningen (GAPF) är en sekulär och ideell förening som arbetar
med att hjälpa utsatta invandrarkvinnor och –flickor. Målet är att informera dem om deras möjligheter till hjälp i det svenska samhället, informera dem om deras självklara mänskliga rättigheter samt
att ge dem råd. Föreningen arbetar även mot att förebygga våld mot kvinnor genom att ta upp frågorna i samhället genom diskussion, debatter och seminarier. Riksföreningen består av sex lokala
föreningar i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Skellefteå.
Föreningen grundades år 2001, av Sara Mohammad, under namnet Glöm Aldrig Pela-föreningen,
men bytte snart namn till det nuvarande Glöm Aldrig Pela och Fadime-riksföreningen efter mordet på
Fadime Sahindal år 2002. Föreningen vidgade snart sin verksamhet, från att huvudsakligen ha omfattat Stor-Stockholmsområdet, till nationell nivå genom bildandet av flera olika lokala föreningar runtom i landet och finns numera på en internationell nivå genom sin medverkan i till exempel EU projekt.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsberättelse för:
Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime-2011
Aktiviteter:
Stöd och rådgivande
GAPF har hjälpt ett stort antal hjälpsökande tjejer, mammor och unga killar med råd och stöd
i svåra situationer där de har haft behov av råd och stöd eller känt sig hotade av sina egna
familjer eller släktingar. Föreningen har fått stor stöd av GAPFs stödfamiljer/stödpersoner för
att ge stöd och trygghet till de utsatta vid enskilda fall. GAPF har också hjälpt kvinnor under
skilsmässoprocessen.
Föreningen har också gett råd och stöd till en rad myndighetspersonal i hela Sverige vid
enskilda fall. GAPF har också arbetat med en rad asylärenden där kvinnor har flytt sina
hemländer på grund av hedersförtryck eller kommit till Sverige med familjeanknytning men
pga. misshandel och hot velat lämna maken men riskerat att utvisas till sitt gamla hemland
pga. tvåårsregeln som finns i Sverige.
Under 2011 har GAPF haft ömsesidigt samarbete med andra ideella organisationer vid
enskilda fall. Föreningen har både fått stöd och ställt upp med råd/ förmedla kontakter vid
enskilda fall såsom Kvinnors nätverk, Alma Europa, Tänk om och några kvinnojourer i
Sverige.

B- Minnesdagar-Manifestationer:
GAPF har organiserat och varit huvudarrangör för flera manifestationer för att hedra
hedersoffren, uppmärksamma hedersvålds problematiken och belysa de utsattas situation. Vi
har haft manifestationer i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Katrineholm, och Malmö för att
hedra Fadimes 9 årsminne 19-21januari, fira internationella kvinnodagen 8 mars, hedra Pela
Atroshis 12 års minne den 22 juni, Jians Subhi Arifs 1 års minne och Abbas Rezaiis 6 års
minne 15-17 november. GAPF har samverkat med tiotals ideella organisationer för att
genomföra manifestationerna tillsammans. Under manifestationerna har flera ministrar,
riksdagsledamöter, partiledare, kommunala politiker, representanter för ideella organisationer
och kända artister medverkat med tal och musik. Fadimes grav har sköts av GAPFs kontaktperson Hans Richter under året och även allmänheten besökt fortlöpande och har försetts med
blommor eller ljus beroende på årstid. Under alla helgons dag var det många människor som
tände ljus på Fadimes grav.
Under 2011 beslöt Namngivningsnämnden i Uppsala kommun att namnge den s.k.
Syrenparken efter Fadime och Kulturnämnden har beslutat att det ska uppföras en skulptur på
platsen. GAPF har stött förslaget om att namnge en plats till Fadime i Uppsala och

diskuterat frågan med Uppsalapolitiker under längre tid men själva förslaget kom från
Uppsalapolitikerna Ilona Szantmari Waldaou och Jeanette Escanilla.
Övrigt: På uppdrag av GAPFs styrelse fick Hans Richter- kontaktperson för Uppsalasektionen
att ta kontakt med Uppsala kyrkogårdsförvaltningen och under sommaren gjordes en
beställning av Hans Richter till Uppsala kyrkogårdsförvaltning för att räta upp Fadimes
gravsten.

C- Aktiviteter av medlemmar och för medlemmar och intresserade:
GAPF har haft flera medlemsmöten/informationsmöten/mingelidé kvällar för medlemmar och
intresserade under året där olika genomförda och framtida aktiviteter diskuterades.
Mingelkväll för att fira internationella kvinnodagen 8 mars, Årsmöte den 12 mars,
Mingelidékväll 5 oktober. Föreläsningskväll 1 november.
Riksföreningen i samarbete med Malmösektionen organiserade en kväll med filmvisning "Om
jag vore henne" för medlemmar och intresserade 21 januari.
GAPFs medlem Madhu Vidsilja har haft dansmeditationskurs för kvinnor med syftet att
förstärka självkänslan och självförtroende 13:e och 20:e november.
27 oktober 2011. Riksorganisationen tillsammans med Uppsalasektionen och Hans Richter
genomförde ett medlemsmöte och ett möte med politiker, ideella organisationer och
allmänheten för att informera inför 10-årsdagen av mordet och invigning av Fadimes plats.
Under mötet deltog även styrelseledamöter Michael Cocke, Sara Mohammad och Shad
Ismail.
Under året har GAPFs medlemmar haft flera personliga möten med olika riksdagsledamöter,
lokala politiker och andra kända samhälles aktörer för att diskutera hedersrelaterat våld frågor
och framtida samarbeten.
Föreningens medlemmar har hjälpt många högstadie- och gymnasieelever med intervjuer och
stöd under deras projektarbeten om hedersrelaterat våld.

D- Media och Sociala media:
Styrelseledamoten Saga Rosén har varit PR-ansvarig under året. GAPFs arbete har haft en
mycket framgångsrik opinionsbildningseffekt. Föreningen har funnits med i debatter om
hedersrelaterade frågor både på lokal, regional, nationell och Internationell nivå. Föreningens
medlemmar och styrelsemedlemmar har under året medverkat minst 100 gånger i svensk och
internationell media på olika språk såsom Svenska, Engelska, Kurdiska, Persiska, och
Arabiska med intervjuer och skrivit artiklar om hedersrelaterat våld bland andra Sara
Mohammad, AnnKristin Bladh, Saga Rosén, Michael Cocke, Sefin Kadir, även Hans Richter
Uppsala, Soleyman Ghasemiani- Göteborg, Dragana Luketa- Katrineholm och Mari Taheri Malmö, har aktiv medverkat i media och annat opinionsbildningsarbete under året. GAPFs
representanter har också framträtt och på olika sätt debatterat hedersrelaterat våld med många
politiker.

Föreningen har presenterat flera pressmeddelanden under året, GAPF har haft flera
presskonferenser i samband med manifestationer och andra aktiviteter där både svenska och
internationella media visat stort intresse och publicerat aktiviteterna i olika tidningar, radio
och tv kanaler under 2011.
GAPFs hemsida är under arbete för att byta design och utveckla den. Den kurdiska sidan av
hemsidan har redan fått en del utvecklande ändringar av GAPFs praktikant och nuvarande
medlemmen Shad Ismail.
GAPF har nått flera tusen läsare för sina offentliga uttalanden och åsikter i det förebyggande
arbetet mot hedersrelaterat våld via Facebook och andra sociala media där Riksföreningen
GAPF har flera tusen facebookvänner.

E- Trycksaker för kampanjer:
Föreningen har producerat nya affischer, Vykort, T-shirts och GAPFs broschyrer och andra
trycksaker på olika språk så som Svenska, Engelska, Kurdiska och Persiska.

F- GAPFs personal vid GAPFs kunskap och stödcenter i Stockholm:
Under 2011 har vi haft en heltids tjänst till Sara Mohammad för att driva ett nationellt Projekt
Gift mot sin vilja, finansierat av Ungdomsstyrelsen, och två praktikanter Elsa Walemaria och
Shad Ismail vid olika tidsperioder under 2-4 månader.
Resten av verksamheten har bedrivits helt ideellt av GAPFs styrelseledamöter GAPFs
medlemmar, volontärer, stödpersoner och stödfamiljer i hela Sverige.

G- Samarbeta med andra ideella organisationer och myndigheter:
GAPF har fått förfrågan för samverkat/medverkat med flera andra organisationer (då de har
varit huvudarrangörer) för olika opinionsbildande/kunskapshöjande aktiviteter, Sara
Mohammad och andra i föreningen har medverkat med att föreläsa, debattera, manusskrivning
och hålla tal vid manifestationer såsom Kvinnors Nätverks manifestation i Rinkeby 8 mars för
att fira 8 mars, Nätverket mot hedersrelaterat vålds paneldebatt den 7 maj, Stiftelsen Ax:son
Johnsson seminarium ”Bortom Multikulti” den 13 april, Vänsterpartiets manifestation: Låt
Marzia stanna i Sverige- Kvinnor i asylprocessen den 1 juni, Teaterföreställning: Du gjorde
ditt val! I samarbete med teatergruppen och Degerfors folkets hus den 21 januari.
GAPF har samarbetat med minst 60 organisationer i samband med manifestationer och andra
offentliga aktiviteter i förebyggande syfte mot hedersrelaterat våld och för kvinnors
organisering under året.
Riksföreningen har genomfört projektet Gift mot sin vilja med stöd av Ungdomsstyrelsen
under 2011.

H- Internationella möten och samarbeten:
Med initiativ av European Foundation for Democracy- EFD och samverkan med flera olika
europeiska organisationer har GAPF medverkat i att bilda ett formellt Europeisk nätverk med
namnet: Nätverket för en ny europeisk generation.
Stockholm- 20 januari 2011 I samband med Fadimes 10 års minne har GAPF samarbetat
med EFD och Riksdagsledamoten Ulrika Karlsson(M) och genomfört en EU-konferens om
hedersrelaterat våld i Europa vid Sveriges Riksdag med europeiska nätverkets medlemmar
från England, Bryssel och Italien.
Uppsala- 21 januari, 2011 EFDs styrelseledamöter Roberta Bonazzi och John Duhig med
GAPFs styrelseledamöter Michael Cocke, Sara Mohammad och medlemmen Hans Richter
fick samtala med Uppsala politiker under ett kvällsseminarium i Uppsala i samband med
Fadimes 9 års minne. Vi diskuterade även Ilona Szantmari Waldaou och Jeanette Escanilla
förslag som fick stöd av Riksföreningen GAPF om att namnge en plats till Fadime i Uppsala,
Namngivningsnämnden i Uppsala kommun beslutade att namnge den s.k. Syrenparken efter
Fadime och Kulturnämnden har beslutat att det ska uppföras en skulptur på platsen.
Rom, Italien - 23:e juni, 2011: GAPFs Sara Mohammad medverkade vid EU Nätverkets
konferens för att diskutera och organisera olika aktiviteter och engagemang mot hedersvåld.
Nätverket fick även träffa den italienska understatssekreteraren för integration, Alfredo
Mantovano, för att diskutera hedersrelaterat våld på EU-nivå.
Stockholm - den 12:e oktober, 2011: i samarbete med EFD GAPF genomförde en
Kunskapskväll om Allah, frihet, kärlek och hedersförtryck med författarinnan och journalisten
Irshad Manji från New York.
Berlin, Tyskland - den 4:e november, 2011: Sara Mohammad medverkade och presenterade
GAPFs verksamhet och situationen för de utsatta i Sverige under en ceremoni för utbildade
hjältar som organiserades av Heroes of Berlin, Andra talare är bl.a. Miljöpartiets ordförande
Cem Özdemir i Tyskland.

2- Styrelse:
Under 2011 har styrelsen haft elva protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har under året
bestått av Michael Cocke, Saga Rosén, Dalia Karim, AnnKristin Bladh, Awat Sharifi, Anna
Nilsson och Sara Mohammad.

3- Medlemsavgift:
GAPF har inte haft något krav på medlemsavgift. Årsmedlemsavgift för de som har kunnat
betala har varit 150:- för privata personer och 250:- för ideella organisationer. Under 2011
ökade GAPFs betalande medlemsantal Totalt har vi 116st betalande medlemmar och två
betalande organisationsmedlemmar.

4- Åldersgräns på medlemmar:
Åldersgräns för medlemmar är 15 år.

5- Övrigt:
Abbas Rezaiis mamma Fatma Khawari har fått stort stöd av Riksföreningen GAPF både under
hovrättens förhandlingar och under asylansöknings processen, då hon sökte asyl i Sverige,
Fatema Khawari fick upphållstillstånd som gjorde GAPFs medlemmar både glada och stolta.

6- Styrelsens ödmjukaste Tack
Styrelsen vill tacka alla medlemmar och volontärer, som genom sin enorma arbetsinsats och
sitt engagemang möjliggjort GAPFs arbete för synliggörandet av dem som lever under
hedersrelaterat våld i hederskulturellt färgade miljöer. Utan Er vore vi ingenting.
Styrelsen vill också rikta ett Tack till alla de samverkanspartners och medarrangörer som
verkat för de genomförda aktiviteterna, och ett tack till de arrangörer som bjudit in oss för
medverkan. Utan Er vore vi ingenting.
Styrelsen vill också rikta ett tack till Ungdomsstyrelsen som genom sin finansiella medverkan
möjliggjort för oss att bedriva ett kvalitativt arbete, tillgängligt för dem som bäst det behöver
och tillgängligt för dem som behöver vår kunskap i sin yrkesutövning. Med Ert stöd kan vi
bibehålla och utveckla GAPFs Kunskap och Stödcenter.
Vi vill samtidigt tacka alla de människor som uppmärksammat vårt arbete, genom aktivt
deltagande i seminarier, genom synliggörande av vår sak i press och genom att delta i den
kunskapsspridning som sker i arbete mot hedersrelaterat våld, vare sig det är genom att en
artikel på Facebook delas genom ett klick, genom att Ni ser till att vår sak diskuteras i olika
sociala rum eller genom att ert engagemang kring de olika aktiviteterna som genomförts under
året. Tillsammans kan vi göra någonting!

Styrelsen för Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime ser fram emot ett engagerande
och målinriktat arbete även under 2012!

Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime, GAPF
Styrelsen
11 mars 2011

