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Riksorganisationen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime) är en sekulär och ideell förening
vars målsättning är bekämpa hederskultur och hedersvåld genom att hjälpa utsatta invandrarkvinnor, -flickor och -pojkar. GAPF informerar dem om deras möjligheter till hjälp i
det svenska samhället, om deras mänskliga rättigheter samt ger dem råd och stöd. Organisationen arbetar även för att förebygga våld mot kvinnor genom att bedriva utbildningar, debatter och seminarier. GAPF består idag av 8 lokala verksamheter av medlemmar
från hela landet. Lokala verksamheter finns i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Västerås, Örebro, Söderhamn och Katrineholm. Den 25 januari 2015 ska vi även bilda en formell arbetsgrupp i Gävle. GAPF anordnar aktiviteter i hela Sverige, ofta i samarbete med
sina lokala representanter. GAPF har därutöver under året haft aktiviteter i ett antal städer som inte har någon formell lokal verksamhet. GAPF har också ideella organisationer
med säte i olika län i Sverige som medlemmar.
Organisationen grundades år 2001 av Sara Mohammad under namnet Glöm Aldrig Pelaföreningen. Men efter mordet på Fadime Sahindal 2002 bytte organisationen namn till
Glöm Aldrig Pela och Fadime. Organisationen vidgade successivt sin verksamhet. Till en

början bedrevs verksamhet huvudsakligen i Storstockholmsområdet, men steg för steg
startades lokala verksamheter i flera andra län. Organisationen verkar idag även på internationell nivå genom medverkan i bl.a. EU- nätverk.
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Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Sara Mohammad
Michael Cocke
Ingmarie Björkman
Virpi Hellmark
Saga Lönnelid
Caroline Löf
Robin Clapp
Hans Cagnell

ordförande
vice ordförande
kassör
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Styrelsemöten och styrelsens arbete
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året. Utöver detta har styrelsen haft
planeringsdagar kring GAPFs långsiktiga mål och verksamhet. Styrelsen har vidare arbetat
med organisationens mål- och resultatplan, med organisationens långsiktiga och
övergripande mål, liksom med de kortsiktiga målen. Arbetet med mål- och resultatplanen är
en del i ett arbete för att förtydliga organisationens målsättning och utvärdera det praktiska
arbetet. Styrelsen har också under året utarbetat en skriven värdegrund, som fastslogs vid
ett styrelsemöte. Värdegrunden finns nu publicerad på GAPFs websida. Styrelsen har
omarbetat organisationens stadgar så att organisationens syfte och målgrupp förtydligats.
Årsmötet 2014 fastställde denna stadgeändring. Styrelsen har under året glädjande nog
kunnat notera en fortsatt stadig medlemsökning. Medlemsökningen ger också en tyngre
administrativ börda, som är en ständig utmaning att möta och bemästra. Styrelsen arbetar
fortlöpande med att söka lösningar för det administrativa arbetet. Styrelsen har också
fortlöpande hanterat frågor om hotbilder. Frågan om risker och riskhantering har införts i
organisationens mål- och resultatdokument.
Styrelsen arbetar aktivt för att hålla GAPFs 12 förslagspunkter i dokumentet ”För ett utökat och effektivt skydd mot utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, 12 konkreta
åtgärder” aktualiserade och framlyfta i debatten, extra mycket inför valet sep 2014.
Styrelsen har i skrivande stund fått ett förslag om en delegationsresa till ett land som arbetar
aktivt för att kunna ta hem sina bortförda ungdomar, en punkt som finns i förslagsdokumentet. Även kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap är nu en juridisk verklighet, vilket
glädjer oss oerhört.
Det glädjer oss också, att Oskarshamns kommun startat en utbildning för
myndighetspersonal, med en handlingsplan för hedersrelaterat våld som mål för satsningen.
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Vi ser att det börjar hända konstruktiva saker, men ännu finns mycket kvar att göra. Så
framåt mot ett utmanande 2015!

Riksorganisationen GAPFs Goodwill- och Kampanjambassadörer
För att bredda GAPFs utåtriktade arbete har organisationen utsett Goodwill- och Kampanjambassadörer. De utgörs av politiker, journalister, författare, människorättsaktivister, artister med flera kända personer, som ska stödja GAPFs verksamhet under det kommande året.
GAPFs 27 Ambassadörer för kalenderåret 2014 presenterades vid minneshögtiden den 19
januari 2014 på Berns Salonger. Här är listan över Ambassadörerna:
1. Lotta Gröning, Journalist
2. Anna König Jerlmyr, socialborgarråd (M)
3. Dilsa Demirbag Sten, journalist
4. Tara Tawana, kommunalfullmäktige (S)
5. Ellis Wohlner, människorättsaktivist (S)
6. Iman Elyasi, journalist och ekonom
7. Sanna Rayman, journalist
8. Desireé Pethrus, riksdagsledamot (KD)
9. Lars Bern, egen företagare
10. Eduardo Grutzky, författare, expert på hedersvåld
11. Bassam Al Baghdadi, journalist
12. Ilona Szatmari Waldau, kommunfullmäktige (V)
13. Vivianne Macdisi, andra vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
14. Gulan Avci, riksdagsledamot (FP)
15. Jenny Sonesson, politiskt sakkunnig och press sekreterare hos Eu ministern (FP)
16. Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm (FP)
17. Richard Sseruwagi, artist med låten ”Fadime”
18. Anna Manell, kommunalpolitiker (FP)
19. Zinat Pirzadeh, stand-up-komiker, skådespelerska och författarinna
20. Jeanette Escanilla, ledamot i partistyrelsen (V)
21. Gunvor G Ericson, riksdagsledamot (MP)
22. Nina Larsson, pressekreterare (FP)
23. Bayan Nasin, socionom och människorättsaktivist
24. Hanna Gadban, lärare och människorättsaktivist
25. Katerina Janouch, journalist
26. Dennis Mohammad, studerande vid Viktor Rydbergs Gymnasium
27. Nicole Haidarzadeh, Eget företagare och Campaign Director för GAPFs Ambassadörer
2014.
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Aktiviteter
Riksorganisationen GAPF och projektet Bortförda Barn - Mot barn- och
tvångsäktenskap
Riksorganisationen GAPF har under 2014 (år 2 av 2) drivit projektet Bortförda Barn - Mot
barn- och tvångsäktenskap finansierat av Länsstyrelsen i Östergötland, läs mer på sida 21.

Riksorganisationen GAPFs samverkan med det nationella projektet ”Kärleken är fri”
Projektet är ett nationellt samarbetsprojekt mellan Östergötlands länsstyrelse, Gävleborgs
folkteater, Stockholms universitet och Rädda Barnen som samverkar med ett antal ideella
organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck i hela Sverige.

GAPFs Stöd- och Rrådgivningsverksamhet genom GAPFs expertgrupp
Riksorganisationens stöd- och rådgivningsverksamhet har drivits genom GAPFs
expert grupp. GAPFs expert grupp består idag av Hans Cagnell, legitimerad
psykoterapeut, Soleyman Ghasemiani, socialarbetare, Caroline Löf, jurist, Mariam
Taheri, socionom, Leyla Ghasemiani, socialarbetare, Virpi Hellmark, socialarbetare,
Sara Mohammad, expert på hedersbrott. GAPF har även rådfrågat och fått stöd av
Elisabeth Massi Fritz, advokat, Devin Rexvid och även av Astrid Schlytter, forskare,
samt Bosse Lagerqvist, polis (inom Länsstyrelsen i Östergötlands nationella team mot
hedersvåld) vid svårare enskilda fall. GAPF vill utöka expertgruppen med ytterligare
personer under 2015.
Stöd och råd till enskilda hjälpbehövande är GAPFs kärnverksamhet. Från de
stödbehövande får vi information om bemötandet från myndigheter, om brister i
systemet och om upplevelsen av den hjälp man fått. GAPF försöker lotsa hjälpbehövande
till samhällets skyddsnät.
GAPF har hjälpt mer än 500 (ca 200 av de från Stockholm) hjälpsökande flickor, kvinnor,
pojkar och män, med råd och stöd i svåra livssituationer, där de varit hotade av sina
egna familjer eller släktingar och därför haft ett stort hjälpbehov. Organisationen har
byggt upp ett nätverk av stödfamiljer och stödpersoner till de utsatta i enskilda fall.
Organisationen har också gett råd och stöd till en rad myndigheter i hela landet rörande
enskilda fall. GAPF utgör en kunskapsorganisation som vid samverkansmöten med olika
myndigheter kring enskilda fall kan bidra med kunskap och kompetens. GAPF noterade
2013 en successiv ökning av antalet asylärenden där hedersrelaterat hot och våld inte
lyfts fram i asylprocessen, vilket var mycket oroande. Det kan efter 2014 konstateras,
att problemet kvarstår med ett ökande antal ärenden där hedersrelaterade hot mot liv
och hälsa inte finns med i ärendena vid bedömningen av dem. Organisationen har också
vid uppföljning av de enskilda fallen noterat att myndigheter som har kunskap om
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hederskultur agerar snabbare och effektivare än myndigheter som saknar denna
kunskap.
Organisationen har inom ramen för projektet Bortförda Barn - mot barn- och
tvångsäktenskap noterat att exempelvis skolpersonal ofta fortfarande hänvisar till
föräldrarnas rätt att vara föräldrar enligt sin egen kultur, när ungdomar söker stöd i
situationer där de är utsatta för hot och våld från sina egna föräldrar.
Styrelsen har behandlat cirka 10 enskilda fall vid varje styrelsemöte. Därutöver
har flera hjälpsökande fått stöd och råd via telefon. Inom ramen för projektet Bortförda
Barn - mot barn- och tvångsäktenskap har under året många fall med unga som riskerar
eller oroar sig för kommande tvångsäktenskap kunnat fångas upp.
GAPFs har varit under stort tryck pga ett ökande antal utsatta personer och deras
förväntningar. Vi har även varit oroliga att inte klara av förväntningarna från och stödet
till de behövande, eftersom arbetet sker på ideell basis och ofta utan egen lokal för
stödverksamheten. Därför har GAPF ansökt om projektbidrag hos socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad för att kunna professionalisera sin stödverksamhet
genom att skapa en egen lokal med specialiserad personal.

Fadimedagarna 2014:
19-22 januari 2014 i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad.
Riksorganisationen GAPF hedrade Fadimes 12 årsminne tillsammans med 21 andra organisationer under parollen:
”Tillsammans hedrar vi Fadimes 12-årsminne i hela Sverige”

Medarrangörer var:
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1. Sveriges Kvinnolobby, 2. Brottsofferjourernas Riksförbund, 3. Humanisterna Stockholm, 4.
Tjejernas Rätt I Samhället (TRIS), 5. Kristdemokratisk Ungdom KDU, 6. Nätverket mot hedersrelaterat våld, 7. Föreningen kvinnors Nätverk, 8. Vita Nejlikor förening, 9. Föreningen Kvinnors Rätt, 10. Rädda Barnens projekt ”Det handlar om kärlek”, 11. ALMA europa, 12. Barnen
Först, 13. Liberala kvinnor Uppsala, 14. Humanisthjälpen, 15. Humanisterna Uppsala, 16. UN
Women Uppsala, 17. Kibele Kvinnoförening i Husby, 18. Brottsofferjouren i Karlstad, 19.
Rädda Barnen i Karlstad, 20. Iranska flyktingars Riksorganisation, 21. ABF Göteborg.

Stockholm den 19 januari 2014:
Minneshögtid för Fadime på Berns salonger
Konferencier: Malou Von Sivers, journalist
Öppningstal av Sara Mohammad, ordförande för Riksorganisationen GAPF.
Tal hölls av:
Birgitta Ohlsson, EU-minister och demokratiminister
Elisabeth Massi Fritz, advokat och expert på hedersrelaterade brott
Carin Götblad, regeringens nationella samordnare mot våld i nära relationer
Mikael Damberg, riksdagsledamot (S) och gruppledare för Socialdemokraterna
Beatrice Ask, justitieminister (M)
Valentina Colombo, Italien, Författare, professor i geopolitik i den muslimska världen vid
Europeiska universitetet i Rom och styrelseledamot för EFD- European Foundation for Democracy.
Live musik av: Sara Varga, Barbara Hendricks sång och Ulf Englund gitarr, Richard Sseruwagi
med sången ”Fadime”, Boris René med sången ”Alive”
Teater, regi: Michael Cocke
Antal deltagare: Ca 350 personer

Stockholm den 20 januari 2014
Konferens med visning av filmen ”Banaz – A Love Story” i samarbete med Anti Avsan, Riksdagsledamot (M) och en rad ideella organisationer.
Talare: Gäster från utlandet, ideella organisationer och politiker.
Syftet med seminariet var att utbyta erfarenheter med internationella gäster och representanter för ideella organisationer i Sverige.
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Del 1: Inledning
Talare:
Öppningstal av Leif Eriksson, Fadimes advokat
Valentina Colombo, Italien, professor i geopolitik i den muslimska världen vid Europeiska
universitetet i Rom och styrelseledamot för EFD. Författare till ”Jag har inte syndat nog” och
”Kvinnans kropp, kvinnans ord”
Diana Nammi, kvinnorättsaktivist och direktör för Iranska och Kurdiska Kvinnors Rättigheters
Organisation i Storbritannien
Sara Mohammad, ordförande för riksorganisationen GAPF
Del 2: Panelsamtal:
Juno Blom, verksamhetsutvecklare vid Länsstyrelsen i Östergötland.
Henrik Belfrage, professor i kriminologi vid Mittuniversitetet, forskningschef vid rättspsykiatriska kliniken i Vadstena, gästprofessor vid universitetet i Bergen, Norge.
Eva Larsson, generalsekreterare för Brottsofferjourernas Riksförbund
Eduardo Grutzky, författare och verksamhetsansvarig för ALMAeuropa
Azam Qarai, Verksamhetschef vid Linnamottagningen.
Maria Arnholm, Jämställdhetsminister (FP).
Del 3: Filmvisning: ”Banaz - A Love Story” producerad av Deeyah Khan.
Del 4: Panelsamtal med utländska gäster
Deeyah Khan, dokumentärfilmregissör, belönad med Emmy- och Peabody-priset för dokumentärfilmen ”Banaz - A Love Story”, kritikerrosad musikproducent, kompositör och människorättsaktivist.
Valentina Colombo, Italien, professor i geopolitik i den muslimska världen vid Europeiska
universitetet i Rom och styrelseledamot för EFD. Författare till ”Jag har inte syndat nog” och
”Kvinnans kropp, kvinnans ord”.
Diana Nammi, kvinnorättsaktivist och direktör för Iranska och Kurdiska Kvinnors Rättigheters
Organisation i Storbritannien.
Del 5: Panelsamtal med ideella organisationer:
Niklas Kelemen, Nätverket mot hedersrelaterat våld
Juno Blom, verksamhetsutvecklare vid Länsstyrelsen Östergötland
Sara Mohammad, ordförande för Riksorganisationen GAPF
Samtalsledare: Talin Davidian, ordförande för Tjejers Rätt I Samhället (TRIS).
Del 6: Panelsamtal med politiker:
Anti Avsan, riksdagsledamot (M)
Désirée Pethrus, riksdagsledamot (KD)
Eva Olofsson, riksdagsledamot (V)
Peter Eriksson, riksdagsledamot (MP)
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Carina Hägg, riksdagsledamot (S)
Johan Linander, riksdagsledamot (C)
Samtalsledare: Dilsa Demirbag Sten, journalist och författare

Uppsala: tisdag den 21 januari i samarbete med TRIS och Humanisterna-Uppsala.

A. Besök vid Fadimes grav och kransnedläggning
Fadimes tal i riksdagen den 20 nov 2001 spelades upp vid graven.
Ideella organisationer och GAPFs medlemmar stod i ett led och lämnade över kransen till
varandra, där slutligen Peter Egardt, landshövding i Uppsala län, och Sara Mohammad, ordförande för riksorganisationen GAPF, lade kransen på Fadimes grav. Fadimes favoritsång
”One” av U2 spelades upp.
Antal deltagare: c:a 50 personer.
B- Manifestation vid Fadimes park
Talare:
Diana Nammi, kvinnorättsaktivist och direktör för Iranska och Kurdiska Kvinnors Rättigheters
Organisation i Storbritannien.
Mohammad Hassan (FP) , viceordförande för kommunstyrelsen och kommunalråd.
Jeanette Escanilla, distriktsordförande för Vänsterpartiet Uppsala län
Talin Davidian, ordförande för Tjejers Rätt I Samhället (TRIS)
Sara Mohammad, ordförande för Riksorganisationen GAPF
Peter Egardt, landshövding i Uppsala län.
Antal deltagare: c:a 50 personer.

C- Seminarium med filmvisning och panelsamtal om frågan:
Hur kan samhället göra sitt bästa för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck?
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala
I panelen:
Miriam Holmer, statssekreterare hos Karin Götblad som är Regeringens nationella samord8(22)

nare mot våld i nära relationer
Mariget Ghadimi, forskare och styrelseledamot i föreningen TRIS
Sara Mohammad, ordförande för Riksorganisationen GAPF
Panelsamtalsledare var Anders Martinsson, ordförande för Humanisterna i Uppsala
Antal deltagare: c:a 20 personer.

Göteborg den 21 januari 2014
Halvdagsutbildning med föreläsning och panelsamtal för yrkesverksamma, politiker och
allmänheten.
Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B (nära Järntorget)
Öppningstal och samtalsledare: Kristina Hultman, journalist
Föreläsare och i panelen:
Lars Åberg, journalist och författare
Soleyman Ghaseminai, författare och medlem i GAPF
Maria Hagberg, författare
Livemusik av: Sue Sergel med sången ”Fadime”.

Malmö den 21 januari 2014
Kvällsseminarium med filmvisning, panelsamtal och musik.
Plats: Landstingssalen vid Malmö Rådhus
Filmvisning: ”Heder” av Ezzedine Zein och Peter Sporremark
Medverkare i panelen:
Magnus Timmerby, ordförande för Humanisterna Syd
Ezzedin Zein, producent och manusförfattare till filmen ”Heder”.
Mariam Taheri, kontaktperson för GAPFs lokala verksamhet i Skåne.
Anja Sonesson, vice ordförande för kommunstyrelsen i Malmö (M).
Hillevi Larsson, riksdagsledamot (S)
Jenny: FEMEN Sweden.
Musik: Richard SserUwagi med sången ”Fadime”. Livemusik av Lennart “Lennie” Ekdahl
Samtalsledare: Magnus Timmerby, ordförande för Humanisterna Syd.

9(22)

Örebro den 21 januari 2014
Kvällsseminarium med filmvisning och panelsamtal i samarbete med UN Women
Ljuständning och tyst minut för att hedra Fadimes minne.
Medverkande med tal och samtal:
Gabrielle Peteri, kontaktperson för GAPF inledde kvällen.
Ingrid Pincus, ordförande UN Women höll ett tal
Johan Westblad, Örebro kommuns ansvarig för frågor kring hedersrelaterat våld.

Karlstad den 22 januari 2014
Utbildningsdag för yrkesverksamma om hedersrelaterat våld och förtryck i samarbete med
Rädda barnens projekt ”Det handlar om kärlek”, Brottsofferjouren i Karlstad mfl.
Föreläsare:
Sara Mohammad, ordförande för GAPF
Leif Eriksson, Fadimes advokat
Panelsamtal med Leif Eriksson, Sara Mohammad, polis och åklagarmyndighet.

Nordiskt forum i Malmö den 12-15 juni

GAPFs medlem Fitore Osmanaj i samarbete med GAPFs styrelse ansvarade för GAPFs monter
under Nordisk forum-konferensen. Även medlemmarna Hans-Erik, Anders och Erkki var
aktiva under dessa dagar med att dela ut broschyrer och samtala med besökare vid GAPFs
informationsbord
Malmö den 15 juni
GAPF organiserade ett seminarium med filmvisning och panelsamtal om hedersrelaterat våld
och förtryck vid Malmö-mässan. Filmen ”Banaz - A Love Story” visades.
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Vid Panelsamtalet medverkade Robin Clapp, styrelseledamot i GAPF, Mariam Taheri,
kontaktperson för GAPF Malmö och Sara Mohammad, ordförande i Riksorganisationen
GAPF.

Almedalsveckan i Visby

Riksorganisationen GAPF:s aktiviteter under Almedalsveckan inklusive ett eget
seminarium vid Almedalsveckan i Visby på Gotland.
1. Den 30 juni: GAPF ledde ett eget seminarium med filmvisning och presentation av GAPFs
enkätfrågor till riksdagspartierna och partiernas svar föreläsare var GAPFs Sara
Mohammad.
2. Den 30 juni: Michael Cocke (GAPFs viceordförande) medverkade vid ett seminarium
organiserat av länsstyrelsen i Östergötland.
3. Den 30 juni och 1 juli: Dennis Mohammad (GAPFs medlem och Ambassadör) medverkade
vid två seminarier organiserade av länsstyrelsen i Östergötland som GAPFs Ambassadör.
Medverkande gjorde även integrationsminister Erik Ullenhag.
4. Den 30 juni: Sara Mohammad medverkade vid Unicefs seminarium om den nya lagen
rörande äktenskapstvång,
5. Den 4 juli: Sara Mohammad medverkade vid Östergötlands länsstyrelse seminarium om
bortförda barn den 4 juli kl 14.30.
6. Informationsspridning: Nina Forsberg, Dennis Mohammad och Sara Mohammad delade ut
GAPFs broschyrer och vykort alla dagar under Almedalsveckan

Övriga aktiviteter under året

GAPFs samverkan med projektet ”Kärleken är fri”
Riksorganisationen GAPF har ingått i ett nationellt samarbetsprojekt mellan Östergötlands
länsstyrelse, Gävleborgs folkteater, Stockholms universitet och Rädda Barnen samt ett antal
ideella organisationer som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Teaterföreställningen har spelats för elever i en rad gymnasieskolor i hela Sverige. GAPFs
medlemmar Hans Cagnell, Karin Zelander och Sara Mohammad har medverkat i möten inom
projektets stödgrupp, skolgrupp och fristående universitetskurs om hedersrelaterat våld den
19 februari, 6 mars, 20 mars, 3 april, 4 juni och 10 juni.
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Övriga aktiviteter

GAPFs deltagande i Migrationsverkets externa referensgrupp för internetbaserad utbildning om hedersrelaterat våld till ca 4000 personal:
Stockholm den 24 januari, 25 mars, 28 mars samt den 16 maj
GAPFs medverkade i en referensgrupp hos Migrationsverket för att bidra till kunskapshöjande insatser för personal inom verket.
Sara Mohammad hade ett möte med Migrationsverkets personal om innehållet i internutbildning för personalen vid verket.
Sara Mohammad har medverkat i en teveintervju om barn- och tvångsäktenskap och om hur
Migrationsverket kan bemöta hedersmordshotade asylsökande kvinnor och ungdomar.
Stockholm den 12 februari 2014
Mikael Ribbenvik, biträdande generaldirektör vid Migrationsverket, hade ett möte med
GAPFs Sara Mohammad rörande asylsökande som riskerar att utsättas för hedersrelaterat
våld och förtryck samt om 16 åriga Kainat och hennes mamma från Pakistan. Man diskuterade även situationen för hedershotade asylsökande och önskemål om förbättringar i Migrationsverkets bemötande av målgruppen.
Tre utbildningsdagar i Oskarshamn den 5 och 19 februari samt 29 oktober 2014
GAPF har utbildat socialarbetare i Oskarshamn om hedersrelaterat våld och förtryck under
tre dagar. Utbildningsdagarna ska leda fram till att socialtjänstförvaltningen utarbetar en
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. Utbildningsdagarna har
letts av Sara Mohammad och Devin Rexvid, forskare vid Umeå Universitet.
Utbildningsdag för GAPFs Goodwill- och Kampanjambassadörer
Stockholm den 23 februari 2014
Nicole Haiderzadeh och Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för GAPFs Ambassadörer
om hedersrelaterat våld och förtryck och om Ambassadörsrollen.
GAPFs Ambassadörer har bidragit med att utveckla GAPFs verksamhet under 2014, bland
annat genom att representera GAPF vid olika offentliga uppträdanden.
Möte med Irakiska och Nigerianska Ambassadörer i Sverige:
1- GAPFs Ambassadörer Iman Eliasi, Bassam Albagdadi och Hanna Gadban organiserade
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brev rörande flickorna som bortförts av den Islamistiska gruppen Boko Haram. Vid
mötet deltog Hanna Gadban, Hans Cagnell och Fawaz Al Gailani.
2- Irakiska regeringen i Bagdad försökte sänka åldersgränsen för äktenskap från 18 till 9
års ålder. GAPFs Ambassadör Bayan Nasih startade ”Nätverket stoppa lagförslaget
om barnäktenskap i Irak” med flera andra Ambassadörer, hon skrev ett protestbrev
och lämnade över brevet till Irakiska Ambassadören i Sverige med GAPFs medlemmar
och andra Ambassadörer. Protest brevet skickade även till utrikesministern riksdagspartier och GAPF fick svar från både utrikesministern och alla andra.
GAPFs Ambassadörer har medverkat i media som representanter för GAPF och skrivit flera
debattartiklar och därvid angett Ambassadörskapet som underteckning. Ambassadörerna
har även medverkat vid flera andra GAPF-aktiviteter och medlemsmöten.

8 mars - Internationella Kvinnodagen:
Stockholm den 7 mars 2014
GAPF samverkade med Iranska flyktingars riksorganisation och Iranska kommittén för Kvinnors frigörelse för att fira Internationella Kvinnodagen med att organisera ett seminarium
om kvinnors situation i Iran och asylsökande iranskakvinnors situation i Sverige. GAPFs Sara
Mohammad medverkade i ett panelsamtal under seminariet och seminariet ägde rum vid
Medborgarplatsen lokaler.
Stockholm den 8 mars 2014 - Internationella kvinnodagen
GAPF medverkade i 8 mars-nätverkets planeringsmöten som hade organiserats av UN Women. Från GAPF deltog Hans Cagnell. På Fryshuset den 8 mars organiserade GAPF ett seminarium där Eduardo Grutzky från GAPF och föreningen ALMA europa föreläste under rubriken ”Heder och samvete” om boken med samma namn, som han skrivit tillsammans med
Lars Åberg. GAPF samarbetade med föreningen Socionomer utan Gränser som vid seminariet om Heder och Samvete presenterade sin verksamhet.
Stockholm den 8 mars2014 - Konsert i samarbete med musikföreningen Lilith & Eva på
Nalen och Socionomer utan gränser:
GAPF organiserade en konsert på Nalen i samarbete med musikföreningen Lilith & Eve. Artister var Pernilla Dahstrand, bandet Kora Dolora, Amazonas Inner Eye med AnnikaTörnqvist,
improvisationsbasist, Eleonora Butterflies , Maria Rosén från proggruppen Norrbottens järn,
Anette Tarstad, Hanna Hanski, Stina Elg samt Idas Apolonia.
Sara Mohammad presenterade GAPFs verksamhet, Socionomer utan gränser presenterade
sin verksamhet. Hans Cagnell ansvarade för GAPFs informationsbord under kvällen.

GAPFs årsmöte
Stockholm den 16 mars 2014
13(22)

Riksorganisationen GAPF höll sitt årsmöte på GAPFs kontor på Vattugatan 7 i Stockholm.
Föreningens medlemmar och kontaktpersoner för GAPFs lokala verksamheter i landet medverkade på mötet. Konstituerade styrelsemöte hölls sedan där de nyvalda styrelsemedlemmarna planerade det kommande styrelsearbetet.
Möte med GAPFs lokala kontaktpersoner skedde också direkt efter årsmötet och då utbyttes
erfarenheter och man beslöt att i fortsättningen skicka lokala mötesprotokoll till varandra.
Medlemsmöten:
GAPF har under året haft ett tiotal medlemsmöten i Stockholm och andra städer, organiserade av GAPFs lokala arbetsgrupper.

Stockholm den 1 april 2014
GAPF organiserade en föreläsning inklusive frågestund om hedersrelaterat våld och presenterade GAPFs arbete mot hedersvåld för Odd Fellow-logens medlemmar i Odd Fellows hus
på Västra Trädgårdsgatan i Stockholm.
Minnestund för 15-åriga Dunya den 7 juni
GAPFs ordförande Sara Mohammad medverkade genom att hålla tal vid manifestationen.
GAPF hedrade Pela och Marias minne i Stockholm och Göteborg.
Stockholm den 24 juni
GAPF organiserade en manifestation under rubriken ”För internationell feministisk
solidaritet - Mot kulturrelativism” vid Medborgarplatsen.
Talare var:
Maria Arnholm, jämställdhetsminister, Gunvor G Ericsson, jämställdhetspolitiskt ansvarig
för Miljöpartiet, Aleksander Gabelic, ordförande för FN-förbundet i Sverige, Birgitta
Ohlsson, EU- och demokratiminister, Eva Olofsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet,
Morgan Johansson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, Gertrud Åström, ordförande
för Sveriges Kvinnolobby, Erik Ullenhag, integrationsminister.
Sara Mohammad öppnade manifestationen, Dennis Mohammad var manifestationens
konferencier och Laura Arif sjöng live under manifestationen.
Göteborg den 24 juni
GAPFs arbetsgrupp och medlemmar hedrade Pela och Maria med en manifestation vid
Brunnsparken i samarbete med Humanisterna, Humanisthjälpen, Vita Nejlikor-föreningen
med flera. Talare var GAPFs Soleyman Ghasemiani, Leila Ghasemiani med flera.

Lund den 1 sept GAPF i samarbete med Humanisterna Syd
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GAPF organiserade ett panelsamtal i Lund, där medlemmarna Mariam Taheri, Anders Moberg och Fitore Osmanaj medverkade i ett panelsamtal inklusive filmvisning under rubriken
”Hederskultur - tragedier och lösningar”, vid Bantorget 5 i Lund. Organisatörer var GAPF och
Humanisterna.
Stockholm den 9 sept Panelsamtal med politiker inför valet 2014
GAPFs organiserade ett panelsamtal med politiker om GAPFs enkätfrågor och svar på frågor
om hedersbrott inför valet! Mötet hölls i GAPFs lokal på Vattugatan 7. Från partierna deltog
Linnea Engström (MP), Arhe Hamednaca (S), Gülan Avci (FP), Kristina Lutz (M) och Caroline
Szyber (KD). Centerpartiet och Vänsterpartiet hade inte sänt någon deltagare.

Stockholm den 20 sept
GAPF organiserade en manifestation i samarbete med 19 andra organisationer under parollen: Befria Yezidiska flickor och kvinnor.
Riksorganisationen GAPF uppmärksammade bortrövade Yezidiska flickor.
Talare var bland andra Linda Nordin, generalsekreterare för Svenska FN Förbundet, Dilba Demirbag, sångerska, Sanna Rayman, journalist, Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna,
Katarina Lindahl, ordförande för UN-Women, Live musik av Jan Hammarlund, Maria Blom och
Shamim. Konferencier var Tara Twana, GAPF-Ambassadör.
Samarbetsorganisationerna var: 1. Riksorganisationen GAPF, 2. Svenska FN Förbundet, 3.
Humanisterna, 4. UN-Women, 5. Stödkommittén för kurdiska kvinnor, 6. Iranska kvinnors
kamp för frihet, 7. Internationella kampanjen mot kvinnoförtryck i Mellanöstern, 8. Kvinnors
Rätt, 9. Kurdistans Demokratiska kvinnoförbund,.10. Kurdish Diaspora, 11. KDs kvinnoförbund, 12. TRIS- Tjejers rätt i samhället, 13. Nätverket mot hedersrelaterat våld, 14. Föreningen varken hora eller Kuvad, 15. Barnen Först, 16. Ung Vänster Stockholm, 17. International Committee Against Execution, 18. Iranska Flyktingars Riksorganisation, 19. S-Kvinnor.
Borlänge den 27 sep
GAPF har genomfört en hel utbildningsdag inklusive filmvisning för länets kvinnojourer och
tjejjourer.
Stockholm den 11 okt Internationella flicka-dagen.
GAPF medverkade under välgörenhetsgalan i Annexet vid Globen för flyktingarna i Shengal
och Kubani. Sara Mohammad uppmärksammade internationella-flicka-dagen med att tala
om de av ISIS våldtagna, sålda som sexslavar och halshuggna flickorna och om GAPFs stöd till
den mest utsatta målgruppen bland alla offer.
Stockholm den 14 okt
GAPF genomförde en föreläsning för politiker och tjänstemän i Tyresö kommun. Ulla Hoffmann, tidigare riksdagsledamot och ledare för Vänsterpartiet, organiserade kvällen inom
Demokratiberedningen i kommunen i samarbete med GAPF.
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GAPF och remissyttrande
Under oktober 2014 har GAPF lämnat ett remissvar rörande regeringens utredare Carin
Götblads utredning om Våld i nära relationer.

25 november, Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor:
GAPF med 14 andra organisationer samarrangerade en manifestation vid medborgarplatsen, Sara
Mohammad var en av talarna under manifestationen Ljusmanifestation mot mäns våld mot kvinnor!
Vid Medborgarplatsen. Arrangörer var: Kurdiska kvinnoföreningen AMARA, Sveriges Kvinnolobby,
Kurdiska Rådet, Feministiskt initiativ Storstockholm, KFF-Kvinnor för Fred(Stockholm), Betnahrins
Kvinnoförbund,Turkiska och Kurdiska kvinnors freds initiativ, Alevitiska Kultur Centrum "Alevitiska
Kvinnor" Stockholm, VHEK (Varken hora eller kuvad), Rättvisepartiet Socialisterna, Kurdiska Mödrar i
Sverige, Vänsters internationella Forum, PJAK Sverige och Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig Pela
och Fadime.

GAPFs lokala verksamheter i Sverige:
Stockholm: Läs Stockholms läns aktiviteter ovan, kontaktperson har varit Hans Cagnell.
Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2014 för GAPF VÄSTRA GÖTALAND
Arbetsgruppen har under 2014 haft tio arbetsmöten. Arbetsgruppen hade vid årets slut tio
medlemmar. Tre av dem har emellertid av olika skäl haft förhinder att närvara vid mötena,
men i stället tagit del av mailutskicken, åtagit sig diverse uppdrag, och framfört synpunkter
via mail. I hela Västra Götaland har GAPF haft 89 medlemmar.
Mötena har oftast hållits på Mötesplats Göteborg. Varje möte har protokollförts och protokoll har mejlats för kännedom till alla GAPF:s medlemmar i Västra Götaland, samt till GAPF
centralt och till GAPF:s olika kontaktpersoner i Sverige. Christer Johansson har under året
varit sammankallande och kontaktperson för arbetsgruppen i Västra Götaland.
Arbetsgruppens möten har varit viktiga för planering och organisering av arbetsgruppens
aktiviteter.
Arbetsgruppen har arrangerat opinionsmöten, och dess medlemmar har skrivit tidningsartiklar och gjort inlägg på sociala medier. Gruppen har också haft kontakt med flera personer
utanför arbetsgruppen, som velat ha råd och stöd. Den 21 januari organiserade GAPFs arbetsgrupp i Västra Götaland Fadimes minnesseminarium på Mötesplats Göteborg.
Arbetsgruppen i Västra Götaland organiserade även en manifestation och hedrade Pelas
minne vid Brunnsparken den 24 juni 2014.
Möte om kampen mot hedersförtryck i Marocko
Den 4 sep hölls ett möte om insatser mot hedersrelaterat förtryck i Marocko på Blå Stället i
Angered i Göteborg. HumanistHjälpen var huvudarrangör, och GAPF var en av medarrangörerna. Talare var madame Mahjouba Edbouche, en eldsjäl i kampen mot detta förtryck. Sven
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Olof Andersson från HumanistHjälpen medverkade också. Rubriken på mötet var: Vilken
nytta gör din välgörenhet?
Mahjoubas rörelse bidragit till att rädda liv och hälsa på tusentals kvinnor och barn, och till
att ge kvinnorna utkomstmöjligheter. Organisationen arbetar också för att förändra människors attityder, och återförena kvinnorna med deras familjer.
Utdrag ur verksamhetsberättelsen 2014 för GAPF ÖREBRO LÄN
Arbetsgruppen har under året bjudit in till tre möten den 8/1, 23/4 samt 24/9. Inbjudan har
gått ut via mail till medlemmarna. Tanken har bl. a varit att GAPF:s lokala verksamhet i
Örebro skulle bedriva utbildning kring hedersrelaterat våld och därmed likställda frågor då
många av medlemmarna har efterfrågat detta.
Möten har hållits i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Vuxenskolan är en av GAPF:s
medarrangörer i Örebro län och låter GAPF kostnadsfritt låna lokaler för olika aktiviteter.
Gabrielle Peteri är kontaktperson och sammankallande.
Medlemsantalet i länet är 13 betalande medlemmar.
GAPFs arbetsgrupp i Örebro planerade och genomförde Fadimes 12 års minne den 21
januari 2014. Vi bjöd in via Facebook och våra egna nätverk till en minnesstund i
Vuxenskolans lokaler. Vuxenskolan och UN Women var våra medarrangörer vid detta
tillfälle. Ett 40-tal personer kom, lokaltidningen Nerikes Allehanda var på plats och skrev en
bra artikel om arrangemanget och GAPFs lokala verksamhet. Gabrielle Peteri intervjuades i
radio i anslutning till arrangemanget.
GAPFs kontaktperson i Örebro Gabrielle Peteri har gett råd och stöd till personer som känt
sig hotade eller varit oroliga för att råka illa ut ur ett hedersvåldsperspektiv.
Gabrielle Peteri har även intervjuats om hedersproblematik av två studenter från
Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö.
Under hösten har ett gott samarbete inletts med Maria Hagberg som har sagt sig vara villig
att i mån av tid vara medlem i arbetsgruppen. Ytterligare personer har visat intresse och vi
hoppas nu att vi kan vara en mer stabil arbetsgrupp som klarar att göra flera arrangemang
kommande år.

GAPF UPPSALA LÄN
GAPF har hjälpt flera utsatta ungdomar som har rymt hemifrån eller riskerat att bli bortgifta
mot sin vilja. GAPF har haft tre medlemsmöten i Uppsala under året. GAPFs arbetsgrupp har
planerat och genomfört Fadimes 12-årsminne i samarbete med TRIS och HumanisternaUppsala med flera organisationer. Fadimedagen i Uppsala omfattade Besök vid Fadimes
grav och kransnedläggning av landshövdingen, manifestation vid Fadimes park och seminarium om hedersbrott. Kontaktperson har varit Jeanette Escanilla.

GAPF SÖDERHAMN
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GAPF har haft en utbildningsdag för elever och personal som kommer i kontakt med utsatta
ungdomar i målgruppen i Söderhamn. GAPFs kontaktperson Gunilla Stefansson och andra
medlemmar i Söderhamn har planerat och genomfört Fadimedagen i Söderhamn genom
att ha ett informationsbord med Fadimes foto och GAPFs broschyrer vid stadsbiblioteket och
vid skolbiblioteket i Söderhamn.

GAPF MALMÖ
GAPF har hjälpt flera utsatta personer i Malmö, organiserat och hedrat Fadimes 12- årsminne, samt medverkat vid Nordiskt Forum den 12-15 juni 2014.
Seminarium om hedersförtryck - tragedier och lösningar i Lund
Den 1 sep organiserade GAPFs medlemmar i Malmö och Humanisterna Syd ett seminarium.
Fitore Osmanaj, Mariam Taheri(kontaktperson) och Anders Moberg medverkade i ett panelsamtal och diskuterade hedersvåldsfrågan.
GAPF I VÄSTERÅS:
Den lokala verksamheten i Västerås har under 2014 haft 2 medlemsmöten. Den 15 januari
påminde GAPF om Arosdöttrarnas seminarium på Fadime-dagen, samt föreningen IKKR’s
årliga konferens till minne av Fadime Sahindal. Studieförbundet Vuxenskolan föreslog att
GAPF ska ha sina möten hos dem, bl.a. en studiecirkel. GAPFs kontaktperson Roland Domfors kommer till årsmötet i Stockholm och ska ta upp en diskussion om hur GAPF ska arbeta
lokalt i Västerås/Västmanland.
GAPF GÄVLE
GAPF har hjälpt flera utsatta personer i Gävle. Under hösten 2014 har GAPFs kontaktperson
Henrik Sundin och andra medlemmar planerat att genomföra Fadimedagen 2015 i Gävle.
GAPF KATRINEHOLM
GAPF-gruppen har haft 2 medlemsmöten under 2014. Gruppen har givit stöd till 4 personer
med akuta problem, varav två gällde unga män i svåra livssituationer. Inför 2015 planeras
utåtriktad information i främst Katrineholm. Gruppen består av tre personer. Kontaktperson
är Virpi Hellmark.

Sammanfattning av Riksorganisationen GAPFs utåtriktade aktiviteter under 2014
Sammanfattningsvis kan noteras, att GAPF breddat sina kontakter i samhället under 2014.
GAPF har haft 27 st Goodwill- och Kampanj Ambassadörer. GAPF har deltagit i
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Almedalsveckan i Visby, en aktivitet som var en helt ny nivå för GAPF. GAPFs samverkan med
andra organisationer har breddats. GAPF har under året utarbetat en skriven värdegrund,
som används som styrdokument i samtal med nya organisationer vid utåtriktade aktiviteter.
Fadimedagarna hölls 2014 på Berns Salonger, evenemanget blev välbesökt och
uppmärksammades i media, både lokalt och nationellt. Breddningen av kontaktytorna har
varit en utmaning, men genom att volontärerna organiserats på ett bättre sätt och ett
omfattande planeringsarbete i arbetsgrupper gjordes inför tex Fadimedagarna, har GAPF
med de medel som finns och en del gåvor från allmänheten klarat av arrangemanget både
arbetsmässigt och ekonomiskt. GAPF noterar att de lokala verksamheterna blir allt aktivare,
och därmed synligare för både medlemmar och allmänhet i de län där de är verksamma.
Riksorganisationen GAPF noterar också att man centralt behöver utarbeta en plan för hur
lokala verksamheter på ett bättre sätt ska ges stöd av den centrala verksamheten. Styrelsen
för Riksorganisationen GAPF noterar att många självständiga aktiviteter genomförts på olika
plater i landet, att en välfungerande samverkan funnits med GAPFs centrala verksamhet och
att de lokala verksamheternas synlighet markant ökat under 2014.
GAPF har under året medverkat på utbildningsdagar i en kommun, som planerar utarbeta en
handlingsplan för bemötande av hedersrelaterat hot och våld. Det är första gången som vi
ser en kommun lyfta ut hedersvålsfrågan ur den generella frågan om våld i nära relationer
och därigenom identifierat det specifika med hedersrelaterat våld, samt kommunen behöver
skap en spetskompetens i frågan. GAPF har framfört förslaget om en handlingsplan i flera år,
varför det är glädjande att notera en kommuns vilja att utarbeta en sådan handlingsplan.

Media och Sociala media
Riksorganisationen GAPFs aktiviteter har ofta rapporterats i media såväl lokalt som nationellt. Föreningens styrelse, kontaktpersoner för lokala verksamheter och medlemmar har blivit intervjuade av lokala, nationella och internationella media på språken svenska, kurdiska,
persiska och arabiska. Föreningen har publicerat debattartiklar i olika ämnen såsom barnoch tvångsäktenskap, samt socialtjänstens och kommunernas hantering av hedersvåldsoffer.
GAPF har också en webbsida som kontinuerligt uppdateras med aktiviteter, GAPF har även
YouTube, Twitter, Instagram konto och Facebook sida.
GAPFs Facebook-sida har under 2014 passerat 8000 Gillare, människor som följer Facebook
sidan där föreningen kontinuerligt publicerar opinionsbildande nyheter. På Facebook-sidan
publicerar även medlemmar och följare nyheter som de vill att GAPF tittar närmare. Genom
meddelanden, så kallade PM, via Facebook söker en del ungdomar föreningens stöd.

GAPF har bildat en arbetsgrupp för hemsida, PR och kommunikation
Gruppen består av Nina Försberg, Martin Halvarsson, Catarina Nordin och Carin Österdahl.
Gruppen har utvecklat GAPFs hemsida och uppdaterat GAPFs broschyrer och vykort samt
hjälpt till inför Fadimedagarna 2015.
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Trycksaker för kampanjer och produktion av kortfilmer
Föreningen har uppdaterat och producerat nya affischer, vykort, T-shirts, broschyrer,
affischer och andra trycksaker på språken svenska, engelska, kurdiska och persiska.
GAPFs medlem Henrik Thomé har producerat flera kortfilmer som innehåller reportage och
intervjuer med flera ministrar och journalister som tar ställning mot hedersvåld och
uttrycker sitt stöd för GAPFs kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck.

GAPFs personal vid GAPFs kunskaps- och stödcenter i Stockholm
Personalen som arbetat med stöd till enskilda fall och med föreningens kunskapsdagar, manifestationer och medlemsmöten har arbetat på ideell basis. Ersättning har utgått för vissa
administrativa arbetsuppgifter på kontoret, samt lön för Sara och Karin inom ramen för det
av Länsstyrelsen i Östergötland finansierade projekt (Bortförda Barn) som GAPF har drivit
under året.
Samarbete med andra ideella organisationer, kommuner, politiska partier,
enskilda myndigheter och andra.
GAPF har ett stort samarbetsnätverk med andra ideella organisationer. GAPF har även
samarbetat med Uppsala kommun, Migrationsverket och andra myndigheter och politiska
partier samt med ministrar och kända personer bland människorättsaktivister, journalister
och andra. GAPF har även ett kontinuerligt samarbete med flera kända artister som ställer
upp och sjunger på ideell basis vid olika manifestationer, seminarier och andra aktiviteter för
att hedra offren för hederskultur och motarbeta hedersrelaterat våld.
GAPF bjuder alltid in organisationer som arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat
våld och tryck, för jämställdhet, frihet och mänskliga rättigheter för alla. Samarbetet i
Sverige och på internationell nivå syftar till kunskapsspridning och opinionsbildning. På
samma sätt blir GAPF inbjudet av andra organisationer för samverkan vid olika arrangemang.
GAPF har inbjudits av andra organisationer som medarrangör vid olika
opinionsbildande och kunskapshöjande aktiviteter. Sara Mohammad och andra
medlemmar har medverkat genom att föreläsa, debattera, skriva manus och hålla tal vid
manifestationer, paneldebatter och andra arrangemang i ämnet hedersrelaterat våld.
Vid dessa aktiviteter anges alltid vilka organisationer GAPF samarbetat med.
Styrelsen för GAPF anser att samverkan med andra organisationer är ytterst viktig.

Internationellt samarbete:
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GAPF har haft studiebesök från Irak, England, Italien och Jordanien under året för utbyte
av erfarenheter.

Projektet Bortförda Barn - Mot barn- och tvångsäktenskap
Riksorganisationen GAPF har under åren 2012-2014 drivit projektet Bortförda Barn - Mot
barn- och tvångsäktenskap som finansierats av Länsstyrelsen i Östergötland. Utöver att
erbjuda hjälp och stöd direkt till utsatta, har projektets syfte varit att belysa skolans och
socialtjänstens beredskap för situationer där den unge riskerar att bli förlovad eller bortgift
mot sin vilja. Vilka faktorer bidrar till att skola och socialtjänst förmår respektive inte förmår
förhindra tvångsäktenskap respektive hjälpa elever som ber om eller på annat sätt signalerar
att de behöver hjälp? Projektets viktigaste mål var att fånga upp och erbjuda stöd och hjälp
till ungdomar som riskerar tvångsgifte. Ett annat mål var att beskriva ungdomarnas egna
erfarenheter av stöd och hjälp hos olika myndigheter och att sedan sprida denna kunskap till
berörda myndigheter. En slutrapport om projektet har publicerats för tiden 2012-2013, och
en slutrapport för tiden 2013-2014 ska snart inlämnas till Länsstyrelsen i Östergötland.
Rapporten kan laddas ner i pdf-format eller beställas i tryckt version. Inom projektets ram
har GAPF besökt 29 högstadier och gymnasier skolor.

Medlemsavgift
GAPF har tidigare inte haft något krav på betalning av medlemsavgift. Numera är
medlemsavgiften 150 kr för privatpersoner och 250 kr för ideella organisationer.
Medlemskapet noteras i ett medlemsregister. Under 2014 har antalet medlemmar
fortsatt att öka, i synnerhet efter utåtriktade aktiviteter. Vi är tacksamma för att så
många människor aktivt tar ställning i hedersvåldsfrågan genom att bli medlemmar.

Åldersgräns
Åldersgränsen för medlemmar är 15 år.

Styrelsens ödmjukaste Tack
Styrelsen vill tacka alla de medlemmar och volontärer som genom sina
arbetsinsatser och sitt engagemang hjälper GAPF att synliggöra personer som lever
under hedersrelaterat våld i hederskulturellt färgade miljöer. Utan Era insatser vore
GAPF ingenting.
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Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla de samverkanspartners och
medarrangörer som hjälpt oss att genomföra alla aktiviteter, liksom till de
organisationer som bjudit in oss till samarbete.
Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till Myndigheten för Ungdoms- och
Civilsamhällesfrågor (MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen) som genom sin finansiella
medverkan i form av organisationsstöd möjliggjort för GAPF att bedriva ett arbete för
utsatta personer som behöver hjälp samt för personalgrupper som behöver kunskap om
hederskultur i sin yrkesutövning. Med ert stöd kan vi behålla och utveckla GAPFs
Kunskaps- och Stödcenter.
Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till Länsstyrelsen i Östergötland som
genom sitt finansiella stöd möjliggjort för GAPF att genomföra projektet Bortförda BarnMot Barn- och Tvångsäktenskap.
Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till Stiftelsen Chelha, Insamlingsstiftelsen
HumanisHjälpen, och flera andra företag och privatpersoner som har sponsrat GAPFs
allmänna verksamhet och hjälpen till utsatta personer som har varit i behov av konkret
ekonomiskt stöd.
Styrelsen är ödmjuk och tacksam för det intresse som volontärer, såväl gamla som
nya, har visat för deltagande i de arbetsgrupper som skapats inför olika manifestationer,
minnesdagar och andra arrangemang. Det är fantastiskt att se hur många människor
som engagerar sig i en fråga som rör liv och död för de drabbade!

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF ser fram emot ett engagerande och
målinriktat arbete även under 2015!

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF
Februari 2015
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