Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime
Verksamhetsberättelse 2015

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell
förening vars målsättning är bekämpa hederskultur och hedersvåld genom att hjälpa
utsatta kvinnor, flickor och pojkar. GAPF informerar dem om möjligheterna till hjälp i
det svenska samhället, om de mänskliga rättigheterna samt ger råd och stöd. Organisationen arbetar för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor genom utbildningar, debatter och seminarier. GAPF består idag av åtta lokala verksamheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg,
Malmö, Västerås, Örebro, Gävle och Söderhamn. GAPF anordnar aktiviteter i hela
Sverige, ofta i samarbete med sina lokala representanter. GAPF har under året också
haft aktiviteter i ett antal städer som inte har någon formell lokal verksamhet. Flera
ideella organisationer i olika län i Sverige är medlemsorganisationer i GAPF.
GAPFs vision är: Ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck!
Organisationen grundades år 2001 av Sara Mohammad under namnet Glöm Aldrig
Pela-föreningen. Men efter mordet på Fadime Sahindal 2002 bytte organisationen
namn till Glöm Aldrig Pela och Fadime. 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.
Föreningen antog år 2012 namnet Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och
Fadime.
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1. Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Sara Mohammad
Gertrud Åström
Sara Nolemo
Virpi Hellmark
Anette Grinde
Caroline Lööf
Rana Salim
Hans Cagnell

ordförande
vice ordförande
kassör (t.o.m. den 11 okt)
ledamot
ledamot (t.o.m den 13 okt)
ledamot
ledamot
ledamot (och kassör fr.o.m den 8 dec)

Styrelsemöten och styrelsens arbete
Styrelsen har haft tio protokollförda ordinarie möten under året samt ett extra
styrelsemöte den 28 oktober med anledning av att två styrelsemedlemmar, däribland
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kassören, avgått. Till följd av detta hölls ett extra årsmöte den 8 december för val av ny
kassör. Ordinarie årsmöte hölls den 15 mars.
Styrelsen har arbetat med organisationens mål- och resultatplan, med organisationens
långsiktiga och övergripande mål, liksom med de kortsiktiga målen. Styrelsen har också
under året utarbetat en skriven värdegrund, som fastslogs vid ett styrelsemöte, och som
nu finns publicerad på GAPFs hemsida. Styrelsen har under året kunnat notera en fortsatt
stadig medlemsökning. Detta innebär en ökad administrativ börda, och nu pågår därför
diskussioner om att rekrytera en organisationssekreterare på heltid. Avtal med
Föreningshuset, Stockholm, har ingåtts angående ekonomi och redovisning samt
medlemsregistrering och fakturering. Styrelsen har fortlöpande hanterat olika hotbilder.
Frågan om risker och riskhantering har införts i organisationens mål- och resultatplan.
Styrelsen arbetar aktivt för att hålla GAPFs 12 förslag i dokumentet ”För ett utökat och
effektivt skydd mot utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, 12 konkreta åtgärder”
aktualiserade och framlyfta i debatten.
Styrelsens arbetsgrupp
Arbetsgruppen har haft fyra möten under året för att planera olika aktiviteter under året.
Arbetsgruppen har bestått av:
Juma Lomani: Uppvuxen i ett samhälle med hedersvåld och därmed insatt i frågan.
Nina Forsberg: Produktchef, marknadschef, kommunikatör med kompetens inom
kommunikation och presentation av budskap.
Belinda Bäckman: Kompetens inom översättning från finska, spanska och engelska.
Martin Evaldsson: GAPFs webmaster, kompetens inom IT och programmering.
Moa Darabi: Jurist med kompetens om hederskultur och hedersvåld.
Tapani Humalisto: Kompetens inom ekonomi.
Xoncha Nouri: Kompetens inom media och PR, samt inom hederskultur och hedersvåld.
Gunnar Aronsson: Professor i psykologi, kompetens att utarbeta skrivelser och remisser.
Hans Cagnell: Styrelseledamot i GAPF, psykoterapeut, socionom, bedriver psykologiska
stödsamtal med utsatta.
Sara Mohammad, ordförande för GAPF, expert på frågor om hedersbrott.

2. Årsmöte den 15 mars 2015
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GAPF höll sitt årsmöte i GAPFs kontor på Vattugatan 7 i Stockholm. Föreningens medlemmar och kontaktpersoner för GAPFs lokala verksamheter i landet medverkade på mötet. Konstituerande styrelsemöte hölls sedan där de nyvalda styrelsemedlemmarna planerade det kommande styrelsearbetet.
GAPFs ordförande Sara Mohammad redogjorde för Verksamhetsberättelse 2014. Länsstyrelsen i Östergötland, MUCF, Humanisthjälpen, stiftelsen Chelha m.fl. tackades för deras
stöd till GAPF under 2014.
GAPFs lokalorganisationer rapporterade om sin verksamhet under det gångna året.
GAPFs ekonomiska redovisning föredrogs av Mona Monier Melin. Resultatet för 2014 var
plus 35.822 kr, en ökning från föregående års 4.674 kr.
Till styrelsen valdes Sara Mohammad ordförande, Gertrud Åström vice ordförande, Sara
Nolemo kassör, övriga ledamöter Virpi Hellmark, Caroline Löf, Anette Grinde, Rana Salim,
Michael Cocke och Hans Cagnell.
Direkt efter årsmötet skedde ett möte med GAPFs lokala kontaktpersoner och då utbyttes
erfarenheter. Man beslöt att i fortsättningen skicka lokala mötesprotokoll till varandra.
Beslöts också att riktlinjer för GAPFs lokala verksamheter ska utarbetas.

Extra årsmöte den 8 december 2015
Med anledning av att två styrelsemedlemmar avgått, kallade styrelsen till ett extra årsmöte och då behandlades följande tre frågor: redovisning av den löpande ekonomiska
revisionen, fastställande av budget 2015 samt val av kassör till styrelsen. Till kassör valdes Hans Cagnell.

3. Aktiviteter
GAPFs Stöd- och Rådgivningsverksamhet genom GAPFs expertgrupp.
Riksorganisationens stöd- och rådgivningsverksamhet har drivits genom GAPFs expertgrupp, som idag består av Gabrielle Peteri, Örebro, med hög kompetens om hedersbrott,
Mariam Taheri, Malmö, socionom, Hans Cagnell, Stockholm, legitimerad psykoterapeut,
Karin Zelander, Stockholm/Uppsala, socialantropolog, Soleyman Ghasemiani, Göteborg, socialarbetare, Leyla Ghasemiani, Göteborg, socialarbetare, Rana Salim, Västerås,
Juma Lomani, Stockholm och Sara Mohammad, Stockholm, expert på frågor om hedersbrott. GAPF har även vid behov rådfrågat och fått stöd av Elisabeth Massi Fritz, advokat,
Devin Rexvid, forskare, samt Bosse Lagerqvist, polis vid svårare enskilda fall, Bosse är
även ledamot vid Länsstyrelsen i Östergötlands nationella team.
Från de stödbehövande får vi information om hur de bemöts av myndigheter, vilken hjälp
de får, och om brister i systemet. GAPF försöker lotsa hjälpbehövande till samhällets
skyddsnät.
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GAPF har hjälpt sammanlagt mer än 500 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. Cirka 200 av dem bor i Stockholms län.
Organisationen har fått hjälp av ett nätverk av stödfamiljer och stödpersoner till några
utsatta personer under året.
Organisationen har 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
redan 2013 en ökning av antalet asylärenden där hedersrelaterat hot och våld inte lyfts
fram i asylprocessen, vilket var mycket oroande. Ökningen av antalet fall har fortsatt
under 2014 och 2015. GAPF har vid uppföljning av enskilda fall noterat att myndigheter
som har kunskap om hederskultur agerar snabbare och effektivare än myndigheter som
saknar denna kunskap.
Styrelsen har behandlat cirka 10 enskilda fall vid varje styrelsemöte. Därutöver har
flera hjälpsökande fått stöd och råd via telefon samt vid enskilda besök. Inom
stödverksamheten har många unga som riskerar eller oroar sig för kommande
tvångsäktenskap fått hjälp.
GAPF ansökte om projektbidrag hos Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad för att
professionalisera sin stödverksamhet genom att inrätta en egen lägenhet för
stödverksamheten.
GAPF beviljades bara en del av de medel vi ansökte om. Stena Fastigheter har givit GAPF
en lägenhet centralt i Stockholm för stödverksamheten, som fått namnet ”Pela och Fadime
stödjouren”.

4. Sammanfattning av GAPFs utåtriktade aktiviteter under 2015
Sammanfattningsvis kan noteras, att GAPF breddat sina kontakter i samhället under
2015. GAPF har haft 18 Goodwill Ambassadörer. GAPF har uppmärksammat Bortförda
barn - mot barn-och tvångsäktenskap, könsstympning och ”oskuldskontroller” under året.
GAPF har deltagit i Almedalsveckan i Visby, Pridefestivalen i Stockholm och för första
gången i Bokmässan i Göteborg.
GAPFs samverkan med andra organisationer har breddats. Fadimedagarna 2015 har
genomförts inklusive internationell konferens i riksdagen (i samarbete med och stöd av
Folkpartiet/Liberalerna). Fadimes Minnesgala hölls på Berns Salonger, evenemanget blev
välbesökt och Fadimedagarna uppmärksammades i media, både lokalt och nationellt.
Breddningen av kontaktytorna har varit en utmaning. Genom bättre organisering av
volontärerna och noggrannare planering i arbetsgrupper inför Fadimedagarna har GAPF
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med egna ekonomiska medel och gåvor från allmänheten klarat av arrangemanget. 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 har
under året utbildat elever och professionella i olika kommuner. GAPF har lyft fram
organisationens 12 förslag till åtgärder mot hedersbrott i olika sammanhang, GAPF har
framfört förslaget om en nationell handlingsplan mot hedersbrott i flera år. Årets
aktiviteter började med Fadimedagarna 2015.

5. Fadimedagarna 2015
Fadimedagarna 2015 genomfördes i samarbete med 51 andra organisationer i 9 olika
städer, i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö, Kristianstad, Linköping, Örebro, Karlstad
och Gävle. Medverkande var bland andra Sveriges statsminister Stefan Löfven,
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och en rad internationella gäster
med tal och samtal, bland andra Chaz Akoshile, den engelska regeringens representant
från Forced Marriage Unit.
I Uppsala medverkade jämställdhetsminister Åsa Regnér vid seminariet. Uppsala
läns landshövding Peter Edgardt talade vid den vackra kransnedläggningen vid
Fadimes och Songüls gravar, där representanter från ett tjugotal organisationer deltog.
Fadimes favoritsång ”One Love” med U2 spelades under ceremonin.

Fadimegalan på Berns Salonger i Stockholm den 17 januari 2015
Konferencier var Malou Von Sivers, journalist
Öppningstalet hölls av Sara Mohammad, ordförande för Riksorganisationen GAPF.
Tal hölls sedan av:
Stefan Löfven, statsminister (S)
Anna Kinberg Batra, partiledare (M)
Houzan Mahmoud, genderexpert från Storbritannien och Kurdistan
Maryam Namazie, telesperson för One Law For All
Leif Eriksson, Fadimes advokat
Pel Rostam, föreläsare
Livemusik av Gunilla Backman, Frida Wiljansros, Fariborz Fakhari, Ali Sadeghian och
Laura Arif.
Teaterföreställning ur pjäsen ”Kärleken är fri” i regi av Michael Cocke.
Antal deltagare: Ca 350 personer
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Internationell konferens i Riksdagen den 19 januari 2015
GAPF genomförde en internationell konferens i riksdagen med de internationella gästerna Chaz Akoshile, Forced Marriage Unit (UK), Maryam Namazie, människorättsaktivist
från Iran, Houzan Mahmoud, kvinnorättsaktivist från irakiska Kurdistan. Vidare deltog ett
antal riksdagsledamöter och frivilligorganisationer. En teaterföreställning framfördes av
Katarina Olsson, dramapedagog, och Lena Wennersten, socionom, för att synliggöra Bortförda barn - mot barn-och tvångsäktenskap. Ca 150 personer deltog i konferensen.

6. Övriga aktiviteter
Internationella kvinnodagen den 8 mars 2015
GAPF ingår i 8 mars-nätverket med ett tiotal andra organisationer. Nätverket leds av UNWomen. GAPF medverkade i planeringsmötena inför den 8 mars. Det gemensamma evenemanget gick av stapeln på Fryshuset torsdagen den 5 mars. Riksorganisationen GAPF i
samarbete med Förbundet Humanisterna höll då ett seminarium om Bortförda Barn - Mot
Barn- och Tvångsäktenskap.
Pela och Marias minne den 13 maj 2015
GAPF hedrade minnet av två offer för hedersmord, Maria Barin Aydin mördad den 23
april 2012, och Pela Atroshi mördad 24 juni 1999, med en manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm med ljus, blommor, tal och musik. Detta skedde i samarbete med
Klara södra gymnasium som arbetat med mänskliga rättigheter i ett nationellt projekt
organiserat av Raoul Wallenberg Academy. Talade gjorde Dilsa Demirbag Sten, journalist,
Berit Ask, f.d. justitieminister (M), Gertrud Åström, GAPF, Ewa Larsson (MP), Zinat Pirzadeh, artist, och Gülan Avci, Liberala Kvinnor. Sjöng och spelade gjorde Charlotta Huldt
Ramber, Mike Suso och Mia Bagger. Trots hällande regn stannade många människor och
lyssnade på tal och musik.

Almedalsveckan den 28 juni - 5 juli 2015
30 juni: GAPF höll en uppmärksammad manifestation genom Visby om “Bortförda Barn Mot barn-och tvångsäktenskap” i form av tre fastkedjade brudpar som marscherade genom Visby och höll skyltar med texten:





“Jag vill inte giftas bort”
“Min kusin är ok, men jag är inte kär“
“Alla hedersbrott är inte så här tydliga“
“Hämta hem bortförda barn“
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I samband med manifestationen spreds c:a 400 flygblad med information om GAPFs seminarium “Bortförda Barn och tvångsgifte”.
1 juli: Sara Mohammad ledde ett seminarium om projektet Bortförda Barn – Mot Barnoch Tvångsäktenskap. Sedan följde en paneldiskussion med representanter för skola, socialtjänst och politiker. Åsa Sahlström läste upp några berättelser ur verkligheten om utsattas livssituation. Nina Forsberg var konferencier för seminariet.
2 juli: Länsstyrelsen Östergötlands seminarium om Bortförda Barn. Sara Mohammad presenterade projektet Bortförda Barn – Mot Barn- och Tvångsäktenskap och svarade på frågor i en expertpanel.
2 juli: ”Brudparet” blev inbjudna till SVT med en panel som skulle bedöma olika organisationers manifestationer genom Visby. Panelen bedömde att GAPFs manifestation var en
av de mest uppmärksammade under veckan, och att budskapet var mycket tydligt!

Prideparaden den 1 augusti 2015
GAPF deltog i Prideparaden, som gick från till Mariaparken till Östermalms IP. Syftet var
att uppmärksamma situationen för HBTQ-personer som lever i en hederskontext. GAPF
uppträdde bland annat som brudpar kedjade vid varandra bärande plakat med texten:





“Jag är kär i en kvinna! Inte i honom!“
“Stanna kvar i Garderoben eller Dö! Säger min familj!“
“Jag vill inte giftas bort“
“Min kusin är ok men jag är inte kär“

Abbas och Jians minne den 12 november 2015
Ett seminarium hölls i Riksdagen till minne av Abbas Reza och Jian Subhi Aref. Mötet arrangerades av Liberala kvinnor i samarbete med Riksorganisationen GAPF och Riksförbundet Shahmama & Salsal och med stöd från Ullman PR. Vid seminariet visades också en
film om hedersvåld.

7. GAPFs Goodwill Ambassadörer
För att bredda GAPFs utåtriktade arbete har organisationen utsett Goodwill Ambassadörer. De utgörs av politiker, journalister, författare, människorättsaktivister, artister och
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andra kända personer. Ambassadörerna har under året gett stöd till GAPFs verksamhet
på olika sätt utifrån sin egen kompetens och i mån av tid.
Under Fadimegalan avtackades GAPFs Goodwill Ambassadörer för 2014 och de nya Ambassadörerna för 2015 presenterades.
Goodwill Ambassadörer för år 2015 har varit följande 18 personer:
1. Maria Arnholm, partisekreterare (L)
2. Akram Monfared Arya, poet, författare och konstnär från Iran
3. Henrik Belfrage, professor i kriminologi
4. Knut Berggren, artist
5. Anki Elken, arbetar på Proffice, tidigare ledare för Sveriges Kvinnolobby
6. Kristina Hultman, journalist och författare
7. Robert Hannah, riksdagsledamot (L)
8. Sara Larsson, journalist och frilansskribent
9. Anders Leckne, jurist, polisinstruktör, reservofficer
10. Saga Rosén, arbetar med hedersfrågor och hedersvåld
11. Christina Malmqvist, socionom och samordnare av hedersfrågor
12. Malou von Sivers, journalist och programledare
13. Gunilla Nauwerck Stefansson, lärare och rektor
14. Nisti Stêrk, skådespelerska, författare och producent
15. Inger Stark, politiker (V)
16. Birgitta Olsson, riksdagsledamot (L)
17. Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete
18. Shikofe Ghobadi, socionom och människorättsaktivist.
GAPF ordnade utbildningsdagar med Ambassadörerna vid två tillfällen under året.
Studieresa med GAPFs Goodwill Ambassadörer till London den 29 nov 2015
GAPFs Goodwill Ambassadörer och ett antal riksdagspolitiker gjorde en studieresa till
London. Deltagare var politikerna Lisbeth Sundén Andersson (M), Desirée Pethrus (KD)
och Sanne Eriksson (S), samt Goodwill Ambassadörerna Anki Elken, Akram Monfared
Arya samt Anders Leckne. Den sistnämnde ledde resan och skrev en reserapport.
Syftet med resan var att ta del erfarenheterna hos statliga Forced Marriage Unit (FMU)
och Iranian and Kurdish Womens Rights Organisation (IKWRO) och att utbyta erfarenheter. Tillsammans arbetar de för att stödja och hämta hem målgruppen bortförda och
bortgifta barn.
Syftet med resan var också att riksdagspolitikerna skulle få kunskap om hur britterna
arbetar med bortförda barn, och att därigenom ge politikerna en modell för hur man
skulle kunna begränsa hedersvåld och tvångsgifte i Sverige.

8. Insamlingsstiftelsen Glöm Aldrig Pela och Fadime
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Styrelsen för Riksorganisationen GAPF beslutade under hösten 2013 att starta en
Insamlingsstiftelse med ändamålet att stödja arbetet mot hedersrelaterat våld. Stiftelsen
fick namnet Insamlingsstiftelsen Glöm Aldrig Pela och Fadime. Stiftelsen är juridiskt
fristående från Riksorganisationen GAPF. Stiftelsen gjorde sitt första upprop under
Fadimedagarna 2014.
Stiftelsens ordförande är Nyamko Sabuni, före detta jämställdhetsminister.
Övriga ledamöter är:
Lise Bergh, tidigare statssekreterare (S) och f.d. generalsekreterare för Amnesty-Sverige
Leif Ericsson, Fadimes advokat
Elisabeth Massi Fritz, Pelas advokat, specialiserad på hedersbrott.
Sara Mohammad, ordförande i Riksorganisationen GAPF.
Styrelsen utökades under 2015 med Ellis Wohlner, människorättsaktivist, f.d. vice ordförande i Humanisterna och Zinat Pirzadeh, stand-up komiker, skådespelerska och författare.

Välgörenhetsauktion på Magic Bar den 8 november 2015
Insamlingsstiftelsen GAPF genomförde en välgörenhetsauktion på Magic Bar till förmån
för hedersutsatta. Gåvor i form av snitsiga klädesplagg och accessoarer från välkända profiler auktionerades ut av konferenciererna Alexander Erwik och Zinat Pirzadeh. Kläderna
hade skänkts av bl.a. Jakob Eklund, Lisa Nilsson, Regina Lund, Göran Alfredsson, Sissela
Kyle, Chic Sunday, Emil Jensen, Malou von Sivers, Abgar Barsom, Alexandra Charles, Anders Borg, Micael Bindefeld och Elisabeth Tarras Wahlberg. Eventet arrangerades med
hjälp av Subito och Magic Bar.

9. GAPFs aktuella projekt
Projektet ”Kärleken är fri” i samarbete med Rädda Barnen
Projektet är 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 i Sverige.
GAPF med flera andra ideella organisationer ingår i projektets stödforum och skolgrupp.
GAPF och andra organisationer bemannar projektets chatt med ungdomar som är utsatta
för hedersrelaterat våld och förtryck. Ungdomarna kan chatta om kärlek, dina rättigheter,
begränsningar, kontroll och tvångsäktenskap. Under våren 2016 ska projektet besöka
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skolor i Storstockholm tillsammans med teatergruppen ”Kärleken är fri”. Från GAPF har
Karin Zelander, Juma Lomani och Sara Mohammad bemannat chatten.

Projektet ”Pela och Fadime Stödjouren” i Stockholm
Projektet delfinansieras av Stockholms stads Socialtjänstförvaltning och syftar till att utöka stödet till personer i Storstockholm som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld (hrv), barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. Detta sker genom att utbilda ytterligare personer som kan ge utsatta personer stöd i via chatt och personliga samtal eller länka till lämpliga samhällsorgan. Syftet är också att bättre kunna
identifiera signaler hos våldsutsatta och hotade ungdomar. Stödpersonerna lär sig den
samtalsmetodik som är speciellt utformad för personer utsatta för hrv eller i riskzonen
för barn- och tvångsäktenskap.
Projektet stärker samarbetet med berörda samhällsorgan såsom polis, socialtjänst, hälsovård och skolor, för att sprida kunskap inom hrv-området, möjliggöra ett snabbare agerande och därmed öka skyddet för de utsatta. Vi arbetar även aktivt för att nå ut till de
våldsutsatta och informera dem om deras rättigheter och om den nya lagen mot barn- och
tvångsäktenskap genom utbildningar och föreläsningar för skolelever. Vi utvärderar löpande de erfarenheter som görs i projektet i syfte att förmedla kunskapen vidare till berörda organ.
Projektet har nyligen fått en egen lägenhet där stödverksamheten kan bedrivas. Inom projektet ger vi psykologiskt stöd till utsatta kvinnor och ungdomar. Vi har även inlett ett
samarbete med Advokatbyrån Swart& Joleby och med Advokatbyrån Elisabeth Massi
Fritz för juridiskt rådgivning till utsatta. GAPFs representanter har gett stöd till utsatta
personer vid tingsrätts- och hovrättsförhandlingar. Vi har även gett stöd till hedersbrottsutsatta personer under asylprocessen.

Projektet ”Förebygga och stödja utsatta för hedersrelaterat våld”
Projekt finansierades av Socialstyrelsen och syftar till att förebygga och stödja personer
utsatta för hedersrelaterat våld (hrv). Projektet riktade sig till elever och personal på högstadie- och gymnasieskolor genom att:





utbilda personal i den speciella samtalsmetodiken för hrv-utsatta
öka kunskapen hos elever och personal och därmed förebygga hrv, barn-och tvångsäktenskap samt könsstympning
hjälpa till att identifiera signaler hos ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hrv
få fler hrv-utsatta elever att våga söka stöd hos elevhälsopersonalen
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informera elever om deras mänskliga rättigheter och om den nya lagen mot barn- och
tvångsäktenskap.

Inom projektet erbjöd GAPF högstadier, gymnasier och andra aktörer följande under perioden 1 juni –10 december 2015 :




Föreläsning för elevhälsopersonal om den speciella samtalsmetodiken för elever som
är utsatta för hrv eller som är i riskzonen för barn- och tvångsäktenskap
Hel eller halv temadag för elever alternativt föreläsning för en eller flera klasser om
hrv, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning
Hel eller halv temadag för skolpersonal och andra professionella om hrv samt signaler hos elever som är utsatta för hrv.

10. Föreläsningar och utbildningsdagar
Stockholm den 6 mars: Sara Mohammad föreläste vid Frukostklubben i Stockholm om
GAPFs verksamhet och hedersrelaterat brott.
Stockholm den 17 mars: GAPF medverkade i regeringens hearing om mäns våld mot
kvinnor och om hedersrelaterat våld och förtryck. GAPFs representanter var Sara Mohammad samt Goodwill Ambassadörerna Sara Larsson, Kristina Hultman, Akram Arya
och Inger Stark.
Stockholm den 19 mars: Internt möte för att utvärdera Fadimedagarna 2015.
Linköping den 20 mars: Sara Mohammad föreläste om hedersrelaterat våld och förtryck
för Shanazi hjältar i Linköping.
Torsby den 24 mars: Sara Mohammad ledde en heldagsutbildning om hedersrelaterade
brott för Kvinnojourens medlemmar, socialtjänsten, skolpersonal, ungdomsmottagningen
m. fl. i Torsby.
Stockholm den 10 april: Studiebesök på GAPFs kontor från tre sjuksköterskor som arbetar vid studenthälsan, Stockholms universitet.
Stockholm den 15 April: Sara Mohammad föreläste vid Klara Södra gymnasieskola om
barn- och tvångsäktenskap.
Mjölby den 29 april. Sara Mohammad hade en heldagsutbildning om hedersrelaterade
brott för kommunens personal som har ansvar för ensamkommande flyktingar.
Stockholm den 5 maj. GAPFs Goodwill Ambassadör Anders Leckne och Sara Mohammad
hade ett möte med polishögskolan i Stockholm om utbildningsinsatser rörande hedersbrott för poliser inom ramen för GAPFs projekt ”Pela och Fadime stödjouren”.
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Stockholm den 20 maj. Sara Mohammad föreläste om hedersbrott för nämndemän i
Nackas nämndemannaförening.
Stockholm den 16 juni: Sara Mohammad föreläste för Arlanda Rotaryklubb på Arlanda.
Lessebo den 16 september: Halvdagsutbildning av Sara Mohammad för personal vid
Vuxenskolan i Lessebo.
Varberg den 28 september: Sara Mohammad ledde en halvdagsutbildning vid Håstenskolan om hur skolan kan hjälpa hedersbrottsutsatta elever och förebygga hedersrelaterat våld.
Västerås den 29 september: Rana Salim och Sara Mohammad ledde en utbildningsdag
för kuratorer, skolläkare och gynekologer i länet av om hur personal inom sjukvården kan
bemöta elever och andra vid skolan och ungdomsmottagningarna.
Karlstad den 2 oktober: Sara Mohammad föreläste om barn-och tvångsäktenskap för
elever (från 13-25 års ålder) från flera olika skolor under parollen ”Mot ungdomsvåld”
som var organiserad av Ungdomsfullmäktige- gruppen i Karlstads kommun.
Stockholm den 10 oktober: GAPF deltog vid Internationella Flickadagen genom att
GAPFs Goodwill Ambassadör Akram Arya organiserade en konstutställning med persisk
musik vid Galleri Angel i Gamla stan.
Södertälje den 21 oktober: Sara Mohammad ledde en utbildningsdag vid Praktiska
gymnasiet.
Botkyrka den 23 oktober: Sara Mohammad föreläste om hedersrelaterat våld med konkreta tips och råd till 40 anställda vid Vuxenskolan.
Gamleby den 29 oktober: Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för elever vid folkhögskolan.
Ljusdal den 3 november: Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för personal vid
vuxenutbildningen.
Östersund den 17 november: Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för elever vid
Trovallaskolan
Hedemora den 20 november: Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för elever vid
Hedemora högstadier och gymnasieskolor.
Stockholm den 24 november: GAPFs representant gav stöd till en utsatt kvinna vid Svea
Hovrätt i Malmö.
Avesta den 30 november: Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för elever vid Karlfeldtgymnasiet
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Bollnäs den 1 december: Sara Mohammad ledde en utbildning för elevhälsopersonal i
kommunen.
Göteborg den 3 december: Sara Mohammad ledde en utbildningsdag för elever vid Kunskapsgymnasiet.

11.Lokala verksamheter och medlemsmöten
Medlems- och volontärmöten
GAPFs lokala verksamheter har haft möten för medlemmar och volontärer för att
diskutera GAPFs verksamhet och organisationens 12 förslag till åtgärder mot
hederskultur och hedersvåld. Mötena har också planerat och genomfört olika aktiviteter
under året.
GAPF Stockholm
Hans Cagnell har varit kontaktperson för Stockholm. Arbetsgruppen har under året haft
flera medlemsmöten och volontärmöten och genomfört olika aktiviteter.
GAPF Göteborg 2015
Arbetsgruppens möten
GAPF:s arbetsgrupp i Göteborg har under året avhållit nio möten: 8/1, 25/2, 31/3, 16/4,
25/5, 12/8, 15/9, 20/10 och 2/12. Mötena har ägt rum på Mötesplats Göteborg, Södra
Allégatan 1 B, samt hemma hos Layla och Soleyman Ghasemiani och Christer Johansson.
Christer har varit sammankallande, och lett gruppen. Mötena har protokollförts, och protokollen har skickats ut till medlemmarna i Västra Götaland, samt till GAPF centralt och
till GAPF:s kontaktpersoner i övriga riket. Medlemmarnas antal var vid början av året 90
och vid slutet av året 123.
Arbetsgruppen har under 2015 haft 11 aktiva medlemmar. Av dem har fyra tillkommit
under senare delen av året. En majoritet av gruppmedlemmarna är kvinnor.
Under mötena har vi planerat och diskuterat uppläggningen av våra olika möten, seminarier och manifestationer, möjliga samarbetspartners, de nationella riktlinjerna för arbetsgrupper, strategifrågor, gränsen mellan vår verksamhet och socialtjänstens, opinionsläget, m m.
Fadimedagen 2015-01-21
Denna dag avhölls ett seminarium på Mötesplats Göteborg. Arrangörer förutom GAPF var
ABF, Humanisterna, HumanistHjälpen och Vita Nejlikor. Ca 45 åhörare mötte upp.
Soleyman Ghasemiani talade under rubriken "Hedersvåldet är ett krig mot kärleken. Är
medling möjlig i detta krig?" Han ställde sig pessimistisk till möjligheten att medla framgångsrikt. Föredraget filmades. Kerstin Horgby berättade om polisens rutiner vid brott i
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nära relationer med fokus på hedersbrott. Trots att lagstiftningen har ändrats på senare
år är det ofta svårt att upptäcka att hedersproblematik finns med i bilden. Utredningarna
kan också vara besvärliga, med många förövare. Polisens kunskap om hedersbrottsligheten förefaller ännu vara ofullständig. Efter en paus med kaffe, wienerbröd och frukt läste
Mariette Bremell dikter av Devin Rexvid och Soleyman Ghasemiani. Sedan talade Sven
Olof Andersson, som representant för Humanisterna och HumanistHjälpen, om HumanistHjälpens verksamhet i och utanför Sverige, med tonvikt på dess insatser mot hedersförtryck. Talarna presenterades av Layla Ghasemiani.
Mötet avslutades med blomsternedläggning i hamnkanalen. I samband därmed höll Christer Johansson ett tal till Fadimes minne, och en stund av kärleksfull tystnad iakttogs.
Fadimedagen uppmärksammades av Göteborgs-Posten genom en artikel av Hanna Tornbrant 2015-01-21, "Nejlikor till Fadime Sahindals minne", och en ledare av Malin Lernfelt,
"Låt oss aldrig svika Fadime", 2015-01-22.
Peladagen 2015-06-24
24 juni hade vi ett möte på Mötesplats Göteborg, med ABF och Humanisterna som medarrangörer. Då högtidlighöll vi minnet av Pela Atroshi, som hedersmördades denna dag
1999, och Maria Barin, som blev mördad 2012. Soleyman redogjorde för bakgrunden till
morden. Socialrättsjuristen Lovisa Löfstrand presenterade sedan sitt prisbelönta examensarbete "Hedersrelaterat våld och förtryck – tillgodoses flickors rätt till skydd?" Hon
besvarade också frågor. Föredraget filmades. Efter en kaffepaus blev det diktuppläsning
av Soleyman Ghasemiani och en annan poet, medan en tredje poet, som skulle ha varit
med, hade fått förhinder. Ca 25 åhörare var närvarande.
Mötet uppmärksammades av Alice Teodorescu genom en ledare i Göteborgs-Posten,
"Glöm aldrig hedersvåldets offer!".
Abbasdagen 2015-11-17
Denna dag hölls ett seminarium på Mötesplats Göteborg. Arrangörer förutom GAPF var
ABF, Humanisterna och HumanistHjälpen. Ett 50-tal åhörare kom. Soleyman Ghasemiani
talade under rubriken "Pojkar och hedersrelaterat våld". Han redogjorde för hur pojkar
både blir offer och förövare i hederskulturen, vilket ofta får svåra konsekvenser. Talet,
som filmades, blev mycket uppskattat, och gav en hel del information som var ny för
många. Publiken fick också ställa frågor.
Därefter visades filmen "Röd måne", som handlar om hedersvåld och HBTQ. Regissören
Tuna Özer skulle ha varit med, men han arbetar som fotograf på SVT och blev kvarhållen i
Paris p g a terroristattackerna där. I stället medverkade han via Skype. Han berättade att
han hade haft svårt att nå ut med filmen till en större publik, trots dess angelägna ämne,
förmodligen för att ämnet också anses kontroversiellt.
Sedan läste Mariette Bremell dikter.
I pausen serverades kaffe, bullar och frukt.
Humanistmöten om hedersvåld
Möte med Sara Mohammad 2015-12-03
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Humanisterna Väst hade denna dag ett möte med GAPF:s ordförande Sara Mohammad
som talare. Sara berättade livfullt och engagerande om GAPF:s kamp mot hedersvåld, och
det motstånd som denna kamp möter från kulturrelativister och proislamister. Hon berättade också om sitt eget liv, och den personliga bakgrunden till sitt engagemang. Därefter
blev den en paus, varunder baklava och te serverades, och sedan hade man frågestund.
Mötet hölls i Viktoriahusets samlingssal, Humanisterna Västs nya möteslokal. Den var
fullsatt. GAPF:s medlemmar hade varskotts om mötet, och flera av dem mötte upp. GAPF
var dock inte medarrangör.
Efter mötet samlades några av mötesdeltagarna på en pub i närheten för vidare diskussion och samvaro. Härvidlag hade även vi från GAPF möjlighet till resonemang och samvaro med vår ordförande Sara.
(Tidigare under året hade GAPF:s goda samarbetspartner i väst, Humanisterna Väst, ett
ytterligare möte om hedersförtryck. Då talade Catarina Berntsson, föreståndare för Mannegården, som erbjuder skyddat boende. Varvid också en gäst, "Nora", berättade gripande
om egna upplevelser. GAPF var inte heller medarrangör till detta event. Dock var några av
oss synnerligen nöjda mötesdeltagare.)
Bokmässan i Göteborg den 24-27 september 2015
Under 2015 var GAPF för första gången med på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
Den avhölls 24-27 september. GAPF hade monter H02:16, förmånligt placerad vid Internationella torget. Den byggdes av Bokmässan, medan Mikael Thörnqvist inredde och "dekorerade" den. Soleyman Ghasemiani samordnade monterbemanningen. Vi turades om
att sitta i montern, och fick även hjälp med detta av två medlemmar utanför arbetsgruppen, och av Sara Mohammad. Vi spred informationsmaterial, knöt kontakter och hade intressanta samtal med mässbesökare. Våra medlemmar och tillika författare Helene Bergman, Soleyman Ghasemiani och Mikael Thörnqvist hade egna böcker. Mikael hade precis
fått en ny bok utgiven, "Fotbollshoran". Vidare hade vi kaffeservering i montern, och vi
bjöd på goda chokladbollar. Det var populärt.
GAPF arrangerade också flera programpunkter på temat "bortförda barn och tvångsäktenskap". De medverkande var Sara Mohammad, f d EU-ministern Birgitta Ohlsson, Malou
von Sievers, programledare i TV, Mikael Thörn, huvudsekreterare i regeringens utredning
"Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck",
samt Mikael Thörnqvist, journalist och författare. Programpunkterna var:
Seminarium (Sara) Program, Internationella torget, Stora scenen (rubricerat som "debatt"
på mässans hemsida, Sara, Birgitta, Malou) Program, Internationella torget, Lilla scenen
(Sara, Mikael Thörn) Program, Internationella torget, Lilla Scenen (Sara, Soleyman, Mikael
Thörnqvist)
Efter Bokmässan samlades några av gruppmedlemmarna på restaurang Tvåkanten och
jämförde sina intryck av mässdeltagandet. Konstaterades att då detta var vår debut på
Bokmässan så kan vi känna oss nöjda med arrangemanget, vilket manar till efterföljd.
Tidningsartiklar av gruppmedlemmar
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Följande artiklar har författats av medlemmar i arbetsgruppen:
Helene Bergman, Stå upp för alla kvinnor - säg nej till könsapartheid. Göteborgs-Posten
2015-08-21.
Helene Bergman, Soleyman Ghasemiani, Sara Mohammad m fl,
Postkolonialisters oheliga allians med islamister.
Dagens Samhälle 2015-06-30.
Soleyman Ghasemiani,
Gulla inte med jihadisterna.
Göteborgs-Posten 2015-02-03.
"Hederskultur gör livet till ett helvete för många unga."
Utdrag ur en artikel i Svenska Dagbladet 2014-11-15.
Övrigt
ABF och HumanistHjälpen har gett generöst ekonomiskt stöd till GAPF:s mötesverksamhet.
Helene Bergman har 2015-11-23 deltagit i ett GAPF-möte i Stockholm med representanter för olika arbetsgrupper för att planera kommande manifestationer mot hedersförtryck.
Mariette Bremell har bevistat ett GAPF-möte i Stockholm 2015-04-26 för erfarenhetsutbyte mellan kontaktpersoner i olika arbetsgrupper i landet.
Erik Brännström deltog på GAPF:s årsmöte i Stockholm och har framställt mycket anslående och proffsiga mötesaffischer.
Soleyman Ghasemiani har hållit följande föreläsningar om hedersvåld: För fritidsledarstudenter vid Ljungskile Folkhögskola 2015-03-26. I Falkenberg 2015-09-14 för KEKS,
kvalitet och kompetens i samverkan, "ett nätverk för kommuner och andra som driver
öppen kultur- och fritidsverksamhet för unga". På Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke 201510-23 (två föreläsningar).
Vidare har Soleyman gett en lång intervju om hedersvåld för två uppsatsskrivande högskolestudenter i juni, och han har haft rådgivningssamtal med tre tjejer och en kille med
hedersproblematik.
Christer Johansson har blivit intervjuad av flera gymnasister, bl a två gymnasister i Borås
via Skype. Desamma har utfört skolarbeten avseende hedersrelaterat våld och förtryck.
Klubben Nej till hedersförtryck, som Lars Torstensson håller igång på hbtq-sajten QX Qruiser, hade i mitten av december 127 medlemmar. Det innebär att 39 medlemmar har tillkommit under de senaste tre åren. Hedersfrågor har också diskuterats i en tråd på Qruisers allmänna forum, samt i klubbarna Feminism och kvinnofrid, Hbtq-rättigheter och
Stoppa våldet mot kvinnor.
Medlemmarna i arbetsgruppen har skrivit presentationer av sig själva på begäran av riksGAPF.

GAPF Malmö- Skåne
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- Arbetsgruppen i Malmö har under 2015 organiserat 5 st offentliga möten i form av
föreläsningar/föredrag, filmvisning och paneldebatt.
- Vid mötena talade Mariam Taheri, Fitore Osmanai och Magnus Timmerby från
Arbetsgruppen i Malmö
- Arbetsgruppen har genomfört Fadimedagaen 2015 i Malmö.
- Gruppen har därvid samarbetat med organisationerna ABF, Malmö stad
- Antalet deltagare vid mötena var, i Helsingborg över 115 socialsekreterare, i Fadime
dagen 90 i ABF 25, i Lions Club 25.
- Arbetsgruppen har haft ca 4st interna arbetsmöten
- Arbetsgruppen omfattar 8 st aktiva medlemmar, 4 st kvinnor och 4 st män.
- I området har GAPF ca 80 st betalande medlemmar.
- Under 2016 planerar arbetsgruppen att utöka sina aktiviteter i form av kontakt med
andra organisationer som jobbar inriktad hedersrelaterad våld och brott. Vi kommer att
fortsätta med vår rådgivning och delta i olika offentliga möten. Arbetsgruppen har
diskuterat lokala organisationen och det verkar som vi inte kan göra mycket så länge det
mesta är centralstyrd.
Våra aktiviteter under 2015:
- Flera rådgivande samtal med socialsekreterare i små kommuner i Skåne.
- Många samtal utifrån enskilda individer för rådgivning.
- Flera intervjuer med skolelever som hade valt att skriva sitt arbete om
hedersproblematiken.
- Föreläsning för hela socialtjänsten i Hälsingborg.
- Föreläsning arrangerad av ABF i Trelleborgs bibliotek.
Under hösten har Fadimedagen 2016 planerats

GAPF Örebro län
Under året har kontaktpersonen Gabrielle Peteri kontaktats vid fyra tillfällen för råd och
stöd i samband med att någon känt sig hotade eller varit oroliga för att råka illa ut ur ett
HVR-problem. Stöd har gets och kontakt har då vidareförmedlats till behörig socialtjänst
eller Emma Filbey vid Kvinnocentrum i Örebro.
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I området har GAPF totalt 17 betalande medlemmar varav 4 män, 10 kvinnor och 3 organisationer.
Under 2015 har GAPFs medlemmar i Örebro län organiserat Fadimedagen som offentliga
arrangemang.
21 januari hade vi i Örebro ett arrangemang för att uppmärksamma och högtidlighålla
minnet av Fadimes dödsdag. Tal och ljusständning till minnet av Fadime inledde kvällen.
Maria Hagberg var moderator och i panelen fanns: Hanen Bedoui Kollgård, Emma Filbey,
Beston Kalefa, Peter Strand, Parvin Kaboly, Per Brinkemo, Madina M Hashem och Nura
Osman.
Medarrangörer 2015 var: S-kvinnor, C-kvinnor, Liberala kvinnor, Miljöpartiet, Humanisterna, UN Women samt Tegelbruket. Vi bjöd in via Fb och våra egna nätverk till en paneldiskussion i SV:s lokaler.
Ett 70-tal personer kom, lokaltidningen Nerikes Allehanda var på plats och skrev en bra
artikel om arrangemanget och lokalföreningen. Maria Hagberg intervjuades i radio i anslutning till arrangemanget.
GAPF Gävle
GAPFs kontaktperson i Gävle har varit Ulrika von Wachenfeldt Några medlemmar
organiserade Fadimedagen i Gävle med filmvisning föreläsning av Sara Mohammad och
Iman Hussein socionom och hedersstratege för Gävleborgs kommun. Fadimedagen
seminariet genomfördes vid musikhuset i Gävle.
Den 25 jan 2015 bildades GAPF lokala arbetsgrupp i Gävle,
Under våren har kontaktperson deltagit i GAPFs årsmöte samt erfarenhetsutbytes dag
med lokala kontaktpersoner.
I samband med att lagen om barn och tvångsäktenskap funnits i ett år medverkade
kontaktperson i intervju i P4 Gävleborg.
Medlemmar har enbart organiserat Fadimedagen 2016 i Gävle.
I området har GAPF 25 betalande medlemmar. Glädjande är att flera nya personer
meddelat sitt intresse att ingå i arbetsgruppen.
Under 2016 planerar arbetsgruppen att hålla ett första arbetsgruppsmöte i anslutning till
GAPFs årsmöte. Gruppen har blivit tillfrågad att inleda ett samarbete med Gefle dagblad
som ska göra en granskning rörande hederskultur i Gävle.
Gruppen ska hålla ordinarie möten samt planeringsmöten kontinuerligt under året.
Gruppen ska också anordna två aktiviteter. Dessa ska bestämmas vid första
arbetsgruppsmötet.
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GAPF Gävle har också blivit inbjudna att berätta om föreningen den 8 mars hos
Internationella föreningen för invandrarkvinnor.
GAPF Uppsala
GAPF har hjälpt flera utsatta ungdomar av hedersbrott från Uppsala,
GAPFs kontaktperson Nina Forsberg i Uppsala har även varit medlem i styrelsens arbetsgrupp. Medlemmarna Nina, Hans Richter, Jeanette Escanilla i Uppsala med hjälp av andra
volontärer organiserade Fadimedagaen 2015 i Uppsala.
Fadimedagen i Uppsala genomfördes i samarbete med TRIS, Humanisterna-Uppsala och
Mansnätverket för kvinnofrid i Uppsala hedrar Fadime.
Vi började med samling vid Fadimes plats för att tända marsallar.
Besökte vid Fadimes och Sungüls grav på Gamla kyrkogården, Uppsala

Inledning: Fadimes favoritsång “One Love”, tal av Landshövding Peter Egardt

Kransläggning: Representanter från står i ett led, lämnar över kransen till
varandra tills den kommer till Landshövdingen och ordföranden för GAPF som lägger
kransen på Fadimes och Songüls grav
Vi genomförde ett seminarium om Bortförda barn- Mot barn- och tvångsäktenskap vid
Slottbiografen.
Inledning: Fadimes tal i riksdagen 2001 och där efter

Presentation av “GAPFs rapport om bortförda barn i Sverige”

Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län

Tal av Åsa Regnér, jämställdhetsminister (S)

Panelsamtal med kommunalpolitiker

Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd (V)

Maria Gardfjel, kommunalråd (MP)

Eva Christiernin, ordförande omsorgsnämnden (S)

Marta Obminska, kommunalråd (M)

Mohamad Hassan, kommunalråd (FP)
Moderator vid paneldebatten: Jeannette Escanilla
Nina medverkade även under Almedalen i Visby.
Hans Richter har inom Fadimedagarna 2016 nätverket har planerat Fadimedagen 2016 i
Uppsala.

GAPF Söderhamn:
Medlemmar i Söderhamn har haft minnestund för modiga Fadime vid Norrtullsskolan i
Söderhamn med Gunilla som rektor i spetsen
Har haft nedanstående aktiviteter:
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Fadime-dagen i Söderhamn genomfördes på skolan.
En motion skickades in till kommunen i samband med Fadime-dagen och GAPFs
verksamhet omnämndes i motionen. Motionen skrevs av en kommunpolitiker (KD)
som föreslog ett förslag om kontinuerlig fortbildning för kommunens lärare om
HRV. Förslaget gick igenom och kommunen godkände motionen och beslutade om
att satsa till att börja med 75 000 kr för utbildning mot hedersbrott.
- Medlemmar Nils och Karl-Erik Mattson gav ut en skiva i maj, "I livets Villervalla".
Där står Nils med som sponsor till skivan men också till andra föreningar nämns,
bland annat GAPF.
GAPFs utbildning om hedersbrott för personal inom skolan har bidragit till att personal vid skolor har blivit bättre på att se och höra signaler hos utsatta elever i Söderhamn som in sin tur har bidragit till fler orosanmälningar som handlade om utsatthet av HRV.
Gunilla och andra som har jobbat med Skolans handlingsplan i arbetet mot HRV
vilken nu är antagen och ska presenteras för nämnden/skolorna senare i höst
2016. GAPFs nämns i handlingsplanen.

GAPF Västerås
Rana Salim har varit kontaktperson för GAPFs lokala verksamhet i Västerås. GAPFs tidigare kontaktperson Roland Damfors har stött och introducerat Rana om kontaktperson
rollen. Rana har stött flera utsatta personer av hedersbrott, Under hösten har medlemmar
planerat Fadimedagen 2016 i Västerås.

12. GAPFs remissyttrande
GAPF har lämnat ett remissvar på utredningen ”Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” SOU 2015:55.
GAPF välkomnar utredningens ambition att vid sidan av mäns våld mot kvinnor också
särskilt lyfta fram hedersrelaterat våld och förtryck. I remissvaret ligger fokus på utredningens förslag till åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck och de åtta långsiktiga
målområdena. Under varje målområde betonar GAPF de enligt vår mening viktigaste
delmålen. Våra förslag bygger på GAPFs 12 förslag till utökat och förstärkt skydd för personer utsatta för hederskultur och hedersvåld.

13. GAPF i media och sociala media
Fadimedagarna 2015
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Regeringens sida för mänskliga rättigheter nämner Stefan Löfvens framträdande på
Fadimegalan. Även talet som gav av statsministern finns på regeringens sida.
Sveriges Radio P4 Jämtland rapporterar om galan som inleder Fadimedagarna.
SvD rapporterar från Fadimegalan
Uppsala Nya Tidning uppmärksammar 13-års minnet av Fadimes död
Metro rapporterar från minnesgalan på Berns
Norrbottens kuriren sammanfattar Fadimes minnesgala
Medierapportering i Uppsala
Uppsala Nya Tidning rapporterar live med foto/chatt från Fadimedagarna i Uppsala
Uppsala bibliotek ger bakgrunden till Fadimes död och en del av konsekvenserna det
fick i samhället

Gränby skolan i Uppsala uppmärksammar sin före detta elev Fadime Sahindal
SVT: Sara Mohammad medverkar vid Gomorron Sverige för att uppmärksammar
13-årsdagen av Fadimes död.
Medierapportering i Göteborg
Göteborgsposten rapporterar från Fadimedagarna i Göteborg
Medierapportering i Linköping
Östgöta Correspondenten träffar Shanazi Hjältar som bjudit in föreläsare och allmänhet till Fadimes minne i Linköping
Östgöta Correspondenten träffar Marlene Stenman – gymnasieläraren i Mjölby som
jobbar aktivt med hedersrelaterade frågor
Medierapportering i Kristianstad
Kristianstadsbladet skriver om utbildningsdagen kring hedersförtryck med manifestation som genomfördes i samband med Fadimedagarna
Simrishamnsbladet rapporterar om Fadimedagarna i Sverige och från Kristianstad
Pressmeddelande från Kristianstads kommun om manifestationen och ubildningsdagen i Kristianstad
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Medierapportering i Gävle
Arbetarbladet rapporterar från Iman Husseins föreläsning i samband med Fadimedagarna

Medierapportering från övriga landet
Tidningen Hela Gotland rapporterar om minnesgalan på Berns
Norran skriver om 13-årsdagen av Fadimes död och minnesgalan på Berns
Bloggat om Fadimedagarna
Kultursmakarna uppmärksammar programmet kring Fadimedagarna 2015
Catarina Nordin bloggar om Fadimedagarna och Fadimes bakgrund
Tanja Dyredand bloggar på ekostil.se om sina intryck från Fadimegalan
Före detta ensamma mamman Marlene Rindå skriver om sina tankar inför Fadimegalan
Bloggaren Michelova uppmärksammar Fadimedgarna 2015
Organisationer om Fadimedagarna
Humanisterna i Malmö sammanfattar Fadimedagen i Malmö och andra städer
Socialdemokraterna listar Stefan Löfvens tal från stora scenen på Berns
FN-förbundets inbjudan till den internationella konferensen om Bortförda barn och
barn- och tvångsäktenskap
Brottsofferjouren listar programmet och sin egen medverkan under Fadimedagarna
Sveriges kvinnolobby slår ett slag för Fadimes minnesgala
Liberala kvinnors inbjudan till den internationella konferensen om Bortförda barn
och barn- och tvångsäktenskap
UN Womens inbjudan till Fadimedagarna 2015
Origo Stockholm sammanfattar intryck från Fadimes minnes gala och den internationella konferensen om Bortförda barn och barn- och tvångsäktenskap
Humanisterna listar Fadimedagarnas program nationellt och i Göteborg
Föreningen Hawpshti bjuder in och gör reklam för Fadimedagarna
Berns annonsering av Fadimegalan
Debattartiklar
SvDs Sanna Rayman skriver om Fadimedagarna och vad som kan göras ytterligare för att stärka kampen mot hedersförtryck.
Gulan Avci (FP) och Robert Hannah (FP) skriver i SvD Brännpunkt och lägger fram
fem konkreta förslag för att stärka arbetet mot hedersvåld

Juma Lomani, en av GAPFs brudgummar i manifestationen i början av veckan, medverkade även i Sveriges Radio Pejvak där han svarade på frågor om GAPF och
GAPFs arbete under Almedalsveckan.
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GP: Göteborgsposten om Peladagen, Göteborgspostens Alice Teodorescu
uppmärksammar hedersförtryck och GAPFs i samband med Peladagen, läs hennes ledarspalt på Göteborgspostens hemsida.
https://www.gp.se/nyheter/ledare/1.2755246-glom-aldrig-hedersvaldets-offerDagens Samhälle: Replik till debatten i Expressen, Flera medlemmar i GAPF,
däribland en av GAPFs ambassadörer 2015
Devin Rexvid, har skrivit en replik till debatten i Expressen där Manijeh
Mehdiyar och Maimuna Abdullahi jämställt kritik av utvecklingen i vissa förorter med
rasism och islamofobi. Du kan läsa hela repliken i tidningen:
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/postkolonialisters-oheliga-allians-medislamister-16976
SR: GAPF i Sveriges Radio på persiska: Under Almedalsveckan uppmärksammades, via medlemmen Juma Lomani, GAPF i Sveriges Radio. Juma medverkade i
SR Pejvak där han svarade på frågor om GAPF och GAPFs arbete under Almedalsveckan. Du hittar inslaget, på persiska, på SRs hemsida. Brudgummen på SRs hemsida är
Juma själv när han deltog, som ett av tre brudpar, i GAPFs manifestation mot tvångsgifte i Visby.
Aftonbladet: Öppet brev till Jonas Sjöstedt, GAPFs ordförande Sara Mohammad har skrivit ett öppet brev till Jonas Sjöstedt som frågar hur vänsterpartiet ställer
sig till hedersrelaterat våld och förtryck i det svenska samhället. Du kan läsa brevet på
Aftonbladet debatt: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21088956.ab.
Expressen: Stoppa tvångsäktenskap i Sverige, Lotta Edholm (FP), oppositionsborgarråd och gruppledare (FP) i Stockholms stad och GAPFs ordförande Sara
Mohammad har skrivit en debattartikel i Expressen där de listar sju konkreta förslag
att stoppa tvångsäktenskap i Sverige. Du kan läsa artikeln här:
http://www.expressen.se/debatt/stoppa-tvangsaktenskap-i-sverige/.
DN: Ingen åtalad för tvångsäktenskap, Efter ett drygt år med lagen mot
tvångsäktenskap finns inga fällande domar trots 19 förundersökningar. Situationen
kommenteras av Juno Blom, sakkunnig om hedersrelaterat våld, Länsstyrelsen i Östergötland, Eduardo Grutzky, författare och expert på frågor kring hedersrelaterat
våld samt GAPFs ordförande Sara Mohammad. Läs hela artikeln i DN: Ingen åtalad för
tvångsäktenskap.
SR Studio Ett: Lagen mot äktenskapstvång tandlös, SR Studio Ett undersöker
hur lagen mot äktenskapstvång har fungerat i praktiken sedan den infördes sedan ett
drygt år sedan, i studion medverkar Gunilla von Wachenfeldt, advokat specialiserad på
hedersrelaterat våld och GAPFs ordförande Sara Mohammad. Du kan höra inslaget på
den här länken: Lagen mot äktenskapstvång tandlös?
P4 Gävleborg: Lagen om tvångsgifte i P4, GAPFs medlem i Gävleborg, Ulrika
von Wachenfeldt, diskuterar lagen om tvångsgifte i P4: “Eftermiddag i Gävleborg”. Ulrika svarar på frågor om lagstiftningen och hur situationen ser ut i Gävleborg. För att
lyssna på reportaget, följ SR:s länk nedan, klicka på “play” och hoppa fram en dryg
timme, 01:13:56,:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/573937?programid=318&playepisode=573937
LTZ Jämtland: Burkinis i Storsjöbadet, GAPFs ordförande Sara Mohammad
intervjuas om Östersunds kommuns beslut att sälja burkinis i Storsjöbadet, och om
den kvinnosyn som plagget medför. Du kan läsa artikeln på länken nedan:
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http://www.ltz.se/jamtland/ostersund/sara-mohammad-burkinin-bekraftar-enkrankande-kvinnosyn
SR Kurdiska om tvångsäktenskapslagen, GAPFs ordförande Sara Mohammad
intervjuas i SR Kurdiska om tvångsäktenskapslagen och det faktum att sedan den kom
till för ett drygt år sedan inte lett till åtal trots 23 polisanmälningar. Du kan höra inslaget, på kurdiska, på länken nedan:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2200&artikel=6217213
P4 Jämtland: Uppföljning av burkinis i Östersund, P4 Jämtland har en uppföljning av burkinis i Östersund och intervjuar Anna Norlén (S), ledamot i Kultur och
Fritidsnämnden i Östersund samt GAPFs ordförande Sara Mohammad. Du hittar en
länk till klippet nedan,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6218658
SR: Ingen åtalas för tvångsäktenskap, SR Radio Sweden uppmärksammar det
faktum att ingen åtalas för tvångsäktenskap trots 23 polisanmälningar sedan lagen
trädde i kraft i juli förra året. I reportaget medverkar Juno Blom, utredare hedersrelaterat våld vid Länsstyrelsen i Östergötland, samt GAPFs ordförande Sara Mohammad.
Du kan höra hela inslaget, på svenska, på länken nedan,
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6218536
Aftonbladet: En av GAPFs Goodwill ambassadörer 2015, Birgitta Ohlsson
(FP), skriver i Aftonbladet debatt och listar de principer hon anser krävs för att feminism ska vara densamma överallt – även för de kvinnor som lever i en hederskontext i
svenska samhället. Du kan läsa hela artikeln här: Feminism ska vara densamma överallt.
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article20955221.ab
SVT Opinion: Debattartikel av Sara Mohammad , separata simhallar bevisar
islamisters makt. http://www.svt.se/opinion/article3146674.svt
SVT: Aktuellt: Elisabeth Strömberg, ordförande i Svenska badmästareförbundet och GAPFs ordförande Sara Mohammad möts i debatt i Aktuellt om separata
öppettider för män och kvinnor i kommunala simhallar. Du hittar klippet 14.45 minuter in på länken nedan, http://www.svtplay.se/video/3150517/aktuellt/aktuelltaktuellt-200
SVD 11 okt: Sara Mohammad är en av undertecknarna till debattartikeln ”Ny lag skyddar inte barn från giftermål”. Initiativtagare för uppropet var FN- förbundet i Sverige!
http://www.svd.se/ny-lag-skyddar-inte-barn-fran-giftermal/om/debatt
Borås tidning 7 okt: Skriver om oskuldskontroller i Sverige och nämner GAPFs ställningstagande i frågan.
http://www.bt.se/ledare/kettil-blunda-inte-for-fortrycket/
GAPF skrev den 7 okt ett pressmeddelande om oskuldskontroller och skickade det till
media. http://gapf.se/2015/10/pressmeddelande-stoppa-oskuldskontroller-ochoskuldsintyg-i-sverige/
TV4 nyheterna: Inför TV4s uppmärksammade dokumentär om oskuldhetsintyg och
oskuldhetskontroller i den svenska sjukvården intervjuades GAPFs ordförande Sara
Mohammad av Kalla fakta-redaktionen och fick tillfälle att uttala sig om reportaget.
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http://gapf.se/2015/10/sara-mohammad-pa-kalla-fakta/
GöteborgsPosten (GP): Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot (FP) och Goodwill Ambassadör för GAPF 2015 skrev tillsammans med GAPFs ordförande Sara Mohammad om
behovet av att kommunerna kartlägger och följer upp när barn försvinner i misstänkta
tvångsäktenskap https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2843603-kommunernamaste-kartlagga-bortforda-barn
DN: Hanne Kjöller, ledarskribent på DN, argumenterade för att hedersbrott bör ha en
juridisk särställning på samma sätt som hatbrott. Hannes inlägg följde på ett studiebesök hos GAPF samt ett förslag från Kristdemokraternas ledning om ändrad lagstiftning
kring hedersbrott. Hanna citerade berörande ord från Hans Cagnell från mötet.
://www.dn.se/ledare/signerat/hanne-kjoller-barnen-som-inte-raknas/
SR-P4 Sörmland: Kort intervju med Sara Mohammad om nedlagda polisanmälningar
trots tvångsäktenskapslagen i Sverige.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6264709
SR på kurdiska: Kort intervju med Sara Mohammad om att ge hedersbrott en egen rubrik i brottsbalken. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=2200
ETC: Frilansjournalisten och GAPF-medlemmen Beri Zangana har rest genom norra
Irak och skriver om IS våld mot kvinnor i tidningen ETC.
11- Ungdomsromanen ”Fotbollshoran” beskriver hur en ung fotbollstjejs vardag begränsas av hennes familj och deras förväntningar på hennes heder. Boken är skriven
av journalisten och GAPF-medlemmen Mikael Thörnqvist. Mikael är även aktiv i arbetet mot hedersförtryck i GAPFs lokala arbetsgrupp i Göteborg.
https://www.vulkanmedia.se/butik/bocker/ungdom/fotbollshoran-av-mikaelthornqvist/
12- SVT-Uppland: Kort intervju med Sara Mohammad om tidsbestämt straff för Fadimes pappa: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/tidsbestamt-straff-forfadimes-pappa
4 nov, tre av GAPFs Goodwill Ambassadörer på samma program i TV rutan: Zinat
Pirzadeh, Birgitta Ohlsson och Malou von Sivers diskuterade barn-och tvångsäktenskap, stiftelsens auktion under Malou efter 10 som leds av Malou själv:
http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/zinat-pirzadeh-och-birgitta-ohlsson-om-ungaflickor-som-gifts-bort-3217999
3 nov Sara Mohammad har intervjuats i en public service Tysk TV och team om slöjan/Hijab och "mode" av den: http://www.zdf.de/
Shimodas Hänt.se Anders Borg blev av med slipsen på viktiga galan – var glad ändå:
http://shimodas.hant.se/anders-borg-blev-av-med-slipsen-pa-viktiga-galan-var-gladanda/
SR-P4 Dalarna- Kort intervju med Sara Mohammad och eleverna Erik, Jeremias, Adam
vid Karlfeldtgymnasiet i Avesta, detta i samband med Sara Mohammads
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utbildningsdag för elever och skolpersonal om hedersrelaterat våld, Bortförda Barn –
Mot Barn- och tvångsäktenskap:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6314451
Norska Aftenposten: GAPFs Ambassadör Andreas Halse skriver en uppmaning till
Jonas Sjöstedt att stödja kampen mot hedersbrott :
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Venstresiden-i-Sverige-havner-pa-feilside-i-kampen-mot-aresvold-og-religios-undertrykkelse--Andreas-C-Halse8284970.html
VT.SE : Sara jobbar mot hedersbrott:
http://www.vt.se/nyheter/sara-jobbar-mot-hedersbrott-8609337.aspx

14. Trycksaker för kampanjer och produktion av kortfilmer
Föreningen har producerat flera korta filmer om –och mot hedersvåld- Barn-och
tvångsäktenskap.
Vi 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, Fitore Osmanaj har producerat flera kortfilmer som
innehåller reportage och intervjuer med ministrar och journalister som tar ställning mot
hedersvåld och uttrycker sitt stöd för GAPFs kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck,
bl.a. vid Fadimedagarna i Stockholm

15. Personal hos GAPF
Personalen har arbetat med föreningens manifestationer och medlemsmöten på ideell
basis. Ersättning har utgått för vissa administrativa arbetsuppgifter på kontoret.
GAPF har haft en personal som tillsvidare anställning under året.
GAPF har totalt 2 personal för några timmar i månaden inom specifik projekt GAPFs styrelse planerar att anställa en heltids administratör till kansliet under detta år.

16. Samarbete med andra ideella organisationer, kommuner, politiska
partier, enskilda myndigheter och andra.
GAPF har ett stort samarbetsnätverk med andra ideella organisationer. GAPF har
samarbetat med kommuner, 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.
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Nedan är några av GAPFs samarbetspartner under 2015.
1. Sveriges Kvinnolobby, 2. Svenska FN-förbundet, 3. UN Women, 4. Brottsofferjouren 5.
Rädda Barnens projekt Kärleken är Fri, 6. Liberala Kvinnor, 7. ALMAeuropa 8. Förbundet
Humanisterna, 9. Iranska kvinnors kamp för frihet, 10. TRIS – Tjejers rätt i samhället, 11.
Förbundet Fritänkarna. 12. Folkpartiet, 13. Humanisterna Syd, 14. Riksförbundet Barnen
Först, 15. Studieförbundet Vuxenskolan Örebro, 16.Tegelbruket Örebro, 17. Föreningen
Vita Nejlikor, Göteborg, 18. 2nd Chance, 19. Insamlingsstiftelsen HumanisthjälpenGöteborg, 20. Humanisterna, Uppsala, 21. Barnen Först, 22. Socionomer utan gränser, 23.
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, 24. Brottsofferjouren Örebro, 25. Humanisterna
Väst, 26. Organisationen Qandil, 27. Nätverket mot hedersrelaterat våld och förtryck, 28.
Liberala kvinnor Örebro, 29. Folkpartiet Örebro, 30. ABF i Göteborg, 31. Centerkvinnorna
Örebro, 32. Ciwanani Zagros i Örebro, 33. Kurdish Diaspora, 34. Kvinnohuset i Örebro, 35.
Föreningen Kvinnors Rätt, 36. Vänsterpartiet Örebro, 37. Brottsofferjouren Karlstad, 38.
Origo, 39. ATIM kvinno- och tjejjour, 40. IKF -Internationella Kvinnoförbundet, 41. Skvinnor i Örebro, 42. UN Women Örebro, 43. Shanazi Hjältar Linköping, 44. Tjejjouren i
Norrköping, 45. Miljöpartiet Örebro, 46. Humanisterna Örebro, 47. Mansnätverket för
kvinnofrid i Uppsala, 48. Karlstads kommun genom projektet Fri:JA!, 49. Stödkommittén
för kurdiska kvinnor, 50. Berga slott/fritidsgård, 51. Brottsofferjouren Värmland.

17. Studiebesök hos GAPF
Kristdemokraterna.
Torsdagen den 10 september fick GAPF besök av Ebba Busch Thor, partiledare för
Kristdemokraterna (KD). Vid mötet deltog också Johanna Jämstorp pressekreterare KD,
Desirée Pethrus riksdagsledamot KD, Gunnar Aronsson ledamot i GAPFs
styrelsearbetsgrupp, Eduardo Grutzky Ambassadör GAPF 2014, Sara Larsson Ambassadör
GAPF 2015, Anki Elken Ambassadör GAPF 2015, Hanne Kjöller journalist DN, Sara
Mohammad ordförande GAPF samt Hans Cagnell styrelsen GAPF.
Liberalerna.
Tisdagen den 20 oktober fick GAPF besök av Jan Björklund, partiledare för Folkpartiet
(Fp). Vid mötet deltog också Gulan Avci, ordförande för Liberala kvinnor, Sophie Metelius,
Elin Boberg och Anna Prucha. Från GAPF deltog Sara Mohammad, ordförande, Rana Salim,
Dennis Mohammad, Anders Henriksson och Hans Cagnell.
Liberala Ungdomsförbundet
Den 18 dec besökten Henrik Edin, ordförande i Liberala Ungdomsförbundet GAPF för
samtal om GAPFs verksamhet och hedersbrott i Sverige. Henrik träffade GAPFs
sekreterare Hans Cagnell och ordförande Sara Mohammad som informerade om GAPFs
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verksamhet, hur GAPF jobbar mot vår målgrupp och om GAPFs 12 konkreta förslag till
åtgärder mot hedersbrott.

18. Internationellt samarbete
Under 2015 har GAPF samarbetet med en rad internationella organisationer. Vid
Fadimegalan i Berns Salonger den 17 januari deltog Houzan Mahmoud, genderexpert från
Storbritannien och Kurdistan, och Maryam Namzie, telesperson från One Law For All som
arbetar mot sharialagar i Storbritannien. Vid den Internationella Konferensen i Riksdagen
den 19 januari deltog även Chaz Akoshile, chef för Forced Marriage Unit i London.

Studieresa till England:
GAPFs Sara Mohammad och Karin Zelander medverkade vid IKWRO:s prisutdelningsceremoni och Sara fick ta emot True Honor Award 2015 för internationellt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Under besöket i England fick Karin och Sara även besöka
FMU och nationella nätverket av NGO organisationer mot hedersbrott i England.

Studiebesök hos GAPF från andra länder:
GAPF har under året tagit emot följande studiebesök:
Ukraina.
Onsdagen den 24 juni besöktes GAPF av en grupp från Ukrainas socialdepartement, som
har i uppgift att genomföra den av regeringen beslutade politiken för jämställdhet och
mot könsbaserat våld. I Ukraina-gruppen deltog Serhiy Ustymenko, socialminister,
Nataliya Fedorovych, chef för socialdepartementet, Olga Osaulenko, FN:s befolkningsfond.
Från GAPF deltog Hans Cagnell, styrelseledamot, Arya Akram Monfared, medlem och
GAPF- Ambassadör, Nina Forsberg, medlem och kommunikatör, samt Juma Lomani
medlem.
Föreningen SUS i Bangladesh:
GAPF tog den 17 mars emot ett studiebesök från den svenska Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh. Föreningen startade 1993 för att stödja SUS, Sabalamby
Unnayan Samity, som är en organisation som arbetar för att stärka de allra mest
marginaliserade, fattiga kvinnor, barn, ungdomar, handikappade, i distriktet Netrakona i
Bangladesh. SUS betyder ”hjälp till självhjälp”.
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19. Medlemskap och åldersgräns
Medlemsavgift
GAPF har tidigare inte haft något krav på betalning av medlemsavgift. Medlemsavgiften är
200 kr för privatpersoner och 500 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.

20 . Styrelsens ödmjukaste Tack
Styrelsen vill tacka alla de medlemmar 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.
Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till alla de samverkanspartners och
stödarrangörer 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 Stockholmsstad som genom sitt finansiella
stöd möjliggjort för GAPF att starta projektet Pela och Fadime Stödjouren för att stödja
utsatta ungdomar som är utsatta för Barn och-tvångsäktenskap
Styrelsen vill också rikta ett varmt tack till Socialstyrelsen som genom sitt finansiella
stöd möjliggjort att GAPF startar projektet förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.
Insamlingsstiftelsen HumanistHjälpen, och flera andra företag och privatpersoner som
har sponsrat GAPFs allmänna verksamhet och hjälpen till utsatta personer som har varit i
behov av ekonomiskt stöd.
Styrelsen vill också tacka alla de volontärer, såväl gamla som nya, som deltagit i
arbetet i samband med olika manifestationer, minnesdagar och andra arrangemang. Det
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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 2016!

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF
Februari 2016
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