
Goodwill Ambassadörer 2020  

Lars Åberg 
Journalist och författare. ” Jag har i ett stort antal artiklar de senaste femton åren och i flera 

böcker – bl a ”Heder och samvete” (2013) och senast i ”All inclusive” (2019) – skrivit om 

hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige och andra länder. För mig är det är en av de 

viktigaste framtidsfrågorna att alla ungdomar i Sverige ska kunna leva som fria medborgare 

och välja hur och med vem och vilka de vill leva sina liv.” 
 

Dana Pourkomeylian                                
Biträdande jurist och Ledarskribent. ”Som dotter till två iranska akademiker och 
regimmotståndare är kampen mot förtryck, i alla dess former, inget främmande för mig. Mitt 
politiska engagemang började i tidig ålder och har gett mig lokala, nationella och 
internationella politiska uppdrag, såväl som en juristutbildning och en roll som ledarskribent 
på landets liberala tidningar. Kampen mot hedersförtrycket och för kvinnlig frigörelse är 
därför också fundamental i mitt engagemang, eftersom kvinnlig frigörelse och utbildning är 
spjutspetsen i all typ av samhällsavancemang.” 
 

Beata Kull                                                               
Pluggar journalistik och är grundare samt VD på Stiftelsen Lärargalan. ” Jag har grundat 
Lärargalan för att jag tror att bra lärare ger en god utbildning. Kunskap är makt och ger ett 
självförtroende för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck mot mänskliga rättigheter. 
 

Marie Karlsson-Tuula                                
Professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, gästprofessor vid Örebro 
universitet m.m. ” Jag har haft flera olika uppdrag inom rättsväsendet. Jag har arbetat som 
polis och t.f. polisintendent, som extra åklagare och som adjungerad ledamot i Hovrätten för 
Västra Sverige. Jag har stött på hedersvåld i dessa uppdrag. Det var dock främst som 
polischef som jag stötte på det direkt i samband med tjänsteutövning. Det är oftast polisen 
som blir kallad till en brottsplats och som då träffar kanske både gärningsmannen och offret. 
Jag verkade aktivt för att allt våld skulle anmälas till polismyndigheten och bli föremål för 
förundersökning. Det handlade om att medvetandegöra problemen med hedersvåld hos den 
enskilde polismannen. Även i Hovrätten var jag och dömde i flera brottmål som var heders  
relaterade. Jag undervisar blivande jurister och medvetandegör dessa frågor då det är 
särskilt viktigt.” 
 

Magnus Norell                    
Forskare/författare. Adjunct Scholar vid: The Washington Institute for Near East Policy 
(Washington DC) samt Senior Policy advisor vid The European Foundation for Democracy 
(Bryssel). “Sedan jag började studera och forska om terrorism i allmänhet, och islamism i 
synnerhet, har frågor som rör hedersrelaterat våld ständigt dykt upp. Detta slags våld – i alla 
dess former – är en integrerad del av den islamistiska ideologin och utgör därmed en av 
denna ideologis byggstenar. Att bekämpa och bemöta hedersrelaterat våld i alla dess uttryck 
är således en avgörande del i kampen mot islamism generellt.   ” 
 

 

 



 

Hillevi Engström                                   
Förbundsdirektör, Södertörns brandförsvar. ” Jag lyssnade på Fadime när hon talade i 

Riksdagen. Det var ett uppvaknande för mig! När Fadmie mördades av sin egen pappa fick 

hela samhället upp ögonen för ett mycket allvarligt samhällsproblem. Trots vetskap om hur 

många flickor och pojkar som får sina mänskliga rättigheter beskurna och som begränsas och 

kontrolleras görs alldeles för lite. ” 

 

Dan Persson                                                         
Opinionsbildare, managementkonsult i GSV i Stockholm AB. ”I min roll som krönikör på 
Idrottens affärer har jag valt att lyfta och uppmärksamma hedersförtryckets konsekvenser 
inom Idrotten. Med 3 miljoner deltagande i svensk idrottsrörelse är det vår största 
folkrörelse och IA är den aktör som når flest inom idrotten. Hedersförtrycket är tydligt då 
flickor med invandrarbakgrund inte får idrotta. Det som startade mitt engagemang var 
informationen att baskettjejer tvingas ”sluta leka basket för hon har blivit vuxen”, dvs fått 
mens som tonåring.” 
 

Ulla Gustavsson                                                         
Rådman. “Under min tid som ordförande för Simförbundet fick vi flera propåer om att 
förändra verksamheten så den skulle anpassas till hederskulturen. Bland annat fick vi 
förfrågan om att ändra våra tävlingsregler så att flickor inte skulle bli diskvalificerade om de 
tävlade i burkini. Vi fick också begäran om att ändra ledarutbildningarna så att de praktiska 
momenten i simbassängen skulle vara könssegregerade. Med mig som ordförande sa den 
dåvarande styrelsen nej till alla sådana förslag, då de stred mot förbundets grundläggande 
värden om jämställdhet. I mitt engagemang inom idrottsrörelsen har jag varit tydlig med att 
förtryckande medeltida normer inte går ihop med idrottens värdegrund om jämställdhet och 
alla människors lika värde.” 
 

Sara Avander          
Jämställdhetssamordnare Länsstyrelsen Norrbotten. ”Jag har under många år engagerat mig 
i kampen mot hedersrelaterat förtryck och våld och har gjort det i flera olika roller: som 
ideellt aktiv i kvinno- och tjejjour, som civilanställd inom polisen, som behandlare för 
våldsutsatta, som samordnare för förebyggande arbete i hederskontext och som 
socialsekreterare. Idag arbetar jag med på frågan på strategisk nivå i min tjänst hos 
Länsstyrelsen i Norrbotten. Utöver detta har jag ett starkt engagemang för utsatta och 
möter många hedersutsatta på min fritid som jag ger stöd och hjälp på olika sätt. Jag skriver 
också krönikor i NSD på regelbunden basis där jag ofta skriver om hedersrelaterat förtryck 
och våld.” 
 

 

Azita Shariati                                     
Koncernchef AniCura. “Sedan 2015 har jag varit involverad i olika typer av forum som och 
nätverk som fokuserar på göra skillnad och skapa ett mer jämställd samhälle. Jag tror att 
man kan skapa ett jämställdsamhälle om man har jämställda hem där alla oavsett kön, ålder 
är lika värda. Under 5 år lyckades jag som vd tillsammans med mitt team gå från 14% kvinnor 
i ledningsgruppen till 50%. Jag brinner för Mångfald och inkludering. Motsatsen till mångfald 



är enfald. En arbetsplats där alla är likadana och tänker likadant tenderar att stelna, det 
skapar en bevakande organisation som begränsar människor.  
Blandningen behövs för att vi ska bli bättre. Det är med hjälp av människor som har andra 
erfarenheter och perspektiv än du själv, som kommer med andra referensramar, som kan 
prövar dina sanningar, som skapar dynamik. Ur det kommer innovation och nytänkande.” 
 

Philip Botström                                              
Förbundsordförande, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU 
“Jag vill se till att kunskap och vittnesmål om hedersrelaterat våld och förtryck sprids inom 
arbetarrörelsen, lokalt, regionalt och nationellt inom den organisation jag verkar inom. 
Jag vill påminna och följa upp regeringens arbete med lagstiftningsfrågorna - och 
opinionsbilda kring nya initiativ och åtgärder som krävs” 
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Carolin Ekman 

Carolin Ekman, konsult inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), med uppdrag 

för internationella organisationer. Skriver debattartiklar om sexuella rättigheter, jämställdhet och 

hederskultur. 
– ”Frihet är allt för mig, men jag tar det inte för givet. Det är något vi aktivt måste värna om i ord 

och handling. Alla har rätt till att fritt forma sina liv som individer, och att ha en positiv relation till 

ens kropp och sexualitet, utan sociala påtryckningar och skam och utan bördan att bära ansvaret 

för andras beteenden och kollektivets anseende. Hederskulturen står i direkt motsats till dessa 
rättigheter. Det är oacceptabelt att allas rättigheter inte försvaras på samma villkor, och att det 

finns de som bagatelliserar, relativiserar och sanktionerar olika uttryck för hedersrelaterat våld och 

förtryck” 

Marie Svan 
Marie Svan, fd. elitidrottare och polis numera egen företagare. 

– ”För mig är det viktigt att vi hjälps åt att sprida kunskap och fakta så att alla får kännedom om 

att det som är självklart för dig och mig inte alltid är det för alla våra medborgare. De demokrati, 

fri- och rättigheter vi har i vårt land behöver vi värna, skydda och fortsätta strida för så att den 

strikt gäller alla medborgare” 

Sara Omar 

Candidate of political science, författare och människorättsaktivist. 
– ”Min bok Dödstvätterskan handlar bland annat om hedersrelaterat våld, hedersmord, våldtäkt, 

incest, ånger, social kontroll, religiös- och kulturellt förtryck, patriarkalisk struktur etc. Jag har 

arbetat med misshandlade kvinnor och barn i flera år. Jag engagerar mig inom GAPF för att sprida 

ordet vidare.” 

Ann-Sofie Hermansson 

Gruppledare och oppositionsråd för Socialdemokraterna i Göteborg. 

– ”Jag har sedan början av 90-talet – då jag först förstod vad det handlade om – engagerat mig i 

dessa frågor. Hedersförtrycket har inget i ett anständigt samhälle att göra. Ingen ska behöva 
utsättas för att få sitt liv beskuret eller förstört i hedersrelaterade strukturer. När medvetenheten 

om problemen nu ökar är det ytterst viktigt att gå från ord till handling. En rad konkreta åtgärder 

krävs. Det är nolltolerans som gäller. Olagligt är olagligt. Fel är fel. Varje gång.” 

Sofie Löwenmark 

Journalist/Skribent, Fristående krönikör på Expressen. Ledare. Medgrundare av stiftelsen Doku. 

Släpper bok om mordet på sin mamma 2019. 

– ”Mitt engagemang har vuxit fram dels efter mordet på min mamma, och senare den 
gymnasieklass jag gick i där samtliga tjejer levde under hedersförtryck. Sedan dess har situationen 



blivit betydligt värre. Tyvärr måste det konstateras att Fadimes vädjan i riksdagen strax innan hon 

mördades, inte togs på allvar. Nu måste alla insatser till för att garantera samtliga människor i 

detta land, deras grundläggande mänskliga rättigheter. Hedersförtryck ska inte ha någon plats i 

Sverige” 

Faw Azzat 
Product Manager på Modular Finance. 

– ”Jag ser att kampen mot fundamentalism, våldsbejakande islamism och hederskultur går hand i 
hand. Sverige ligger tyvärr efter i kampen mot ovan nämnda problem som därför växt sig större, 

speciellt i våra utsatta områden. Vi har fortfarande många politiker som förnekar hederskulturens 

existens pga rädslan att bli kallade islamofober eller till och med rasister. Denna rädsla urholkar 

våra värderingar om alla människors lika värde. Med erfarenhet av hederskultur tror och hoppas 
jag att min röst är betydelsefull i debatten kring hedersrelaterat våld och förtryck. Jag gick ut med 

min historia under 2018 och har betalat ett högt pris för det. Därför är det är viktigt att vi som 

”överlevt” hederskulturen står upp och ropar högt för de som inte har en egen röst. De kvinnor, 

barn, HBTQ personer och även män vars liv är kantat med rädsla och våld.” 

Magnus Ranstorp 

Forskningsledare vid CATS/FHS samt Quality Manager vid EU Radicalisation Awareness Network. 

– ”Sedan 2009 och Rosengårdsrapporten satte vi fokus på hedersproblematik som tvångsgifte 
utomlands av skolflickor och moralpoliser. Senare har vi satt fokus på hedersrelaterat våld genom 

vår rapport om utländska stridande (2013) till Demokratiminister Birgitta Olsson och senast genom 

vår salafismrapport (2018) där vi fann att salafism förstärker hedersproblematiken genom sin 

bokstavstrogna tolkning. Vårt fokus har varit bredare än bara våld utan vikten att värna om 
individuella mänskliga fri- och rättigheter gentemot extremism. Kvinnor blir ofta de mest utsatta 

för övergrepp men är samtidigt också lösningen” 

Pia Sundhage 

Förbundskapten F16 landslaget, Svenska Fotbollförbundet. 
– ”Jag är uppvuxen under den tid då man menade att ”Fotboll är en sport för män”. Man sa att 

flickor varken vill/kan eller ska spela fotboll. Men tillsammans med andra tog jag mig rätten att 

spela fotboll och har sedan dess kämpat för kvinnans rätt till att ”hålla på” eller ”satsa” på fotboll. 

Jag har gjort ett otal klubbesök, föreläsningar för att inspirera och stötta kvinnliga ledare. Jag vet 
att vi kan, vi vill, så nu gäller det att vi orkar över tid. Vi ÄR varandras miljö och vi kan GÖRA 

varandra bra.” 

Solveig Zander 
Riksdagsledamot (C). 

– ”Att jobba mot hedersförtryck och våld mot kvinnor är självklart, för mig som Centerkvinna. Det 

är en av grunderna i ett jämställt samhälle. Det förebyggande arbetet mot hedersrelaterade 

förtryck är viktigt. Brott som begås i hederns namn kräver egen brottsrubricering. Det visar 
allvaret. Det är t ex inte slöjan som är problemet, det är att gömma vad det egentligen är – 

hedersbrott! Alla samhällsarbetare måste få riktlinjer för hur de ska hantera de som utsatts för 

hedersvåld och förtryck.” 

 

Lena Adelsohn Liljeroth  
Utbildad journalist, f d kultur-och idrottsminister. Idag ”styrelseproffs” samt frilansande journalist. 

”Jämställdhet samt flickors och kvinnors rättigheter att varit självklar del av mitt politiska 

engagemang sedan 1970-talet. Många områden som då var kontroversiella är idag självklara, såväl 
rätt till barnomsorg, fri abort och avskaffande av sambeskattningen. Idag är många flickor och 

kvinnor – men även pojkar – offer för gamla traditioner som starkt begränsar och ibland även 

hotar deras liv. Situationen är delvis ny i Sverige men verktygen är desamma som vid tidigare krav 

på förändring; lagstiftning, information och samtal, skyddade boenden men också påverkan genom 

kulturella uttryck som teater, litteratur, dans och konst.” 

Juno Blom 

Riksdagsledamot (L). 
– ”Arbetat under de senaste 12 åren har jag arbetat som ansvarig för regeringens nationella 



uppdrag för arbetet mot Hedersrelaterat våld och förtryck. Tidigare särskild utredare för att fram 

en nationell strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor.” 

Magnus Heljeberg 
VD på JCDecaux. 

– ”Min avsky mot våld och förtryck i alla dess former har på många sätt varit avgörande i mina 

livsval. År 1996 tjänstgjorde jag som officer i FN styrkorna i forna Jugoslavien. För att på plats i 

Bosnien skydda det civila samhället och bekämpa våld och förtryck.” 

Mikael Hiljegren 

Poliskommissarie i region Stockholm. Arbetar vid brottsoffer/ personsäkerhetsverksamheten. 

– ”Har arbetat med hedersproblematiken i drygt 20 år. Har ansvarat för skyddsinsatser, stora som 
små i ett stort antal hedersrelaterade ärenden vid polisen. Det mest uppmärksammade ärendet jag 

ansvarat för är s.k. Pela ärendet. Där jag fick uppdraget att under lång tid skydda Pelas syster 

Breen. Jag sitter med sedan många år i nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen i 

Östergötland.” 

 

Malcolm Kyeyune 

Skribent för Fokus, Dagens Samhälle, Kvartal, m.m. 

– ”Jag skriver framförallt från en vinkel där det gäller att försöka förstå den politiska utvecklingen 
generellt, och även de nya konflikter som Sverige måste hantera. Därför är frågor om hedersvåld 

en viktig faktor för mig.” 

 

Christian Carlsson 

Jurist och politiker (KD). 

– ”Kampen mot hederskultur och hedersrelaterat våld handlar för mig om att vara tydlig med vilka 

värderingar som Sverige fortsatt ska bygga på, men framförallt så handlar det om enskilda 

människors frihet och att stå upp for några av samhällets mest utsatta människor.” 

 

Johan Rabaeus 

Skådespelare. 
– ”Jag gillar inte förtryck, punkt! Jag är inspirerad av min franska uppväxt – Frihet! Jämlikhet! 

Broderskap och systerskap!” 

 

Goodwill Ambassadörer 2018  

Anton Johansson 

Anton Johansson, riksstyrelseledamot liberala studenter. 
– En vän till mig fick som femtonåring tre val av familjen. 1. Bli straight 2. Ta ditt liv 3. Vi tar ditt 

liv. Jag vill arbeta för honom och alla andra som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. För 

mig handlar det om grundläggande mänskliga rättigheter. Rätten att utforma sitt eget liv i enlighet 

med sina drömmar ska gälla alla. Oavsett om det handlar om val av partner, kläder eller livsstil ska 

det göras av individen och inget annat. Samhället behöver sätta ner foten. 

Aurora Cederholm 

Aurora Cederholm, VD för Speakers Corner Retorik. Retorikexpert, aktivist och tidigare 

planeringsledare på specialistenheten för mänskliga rättigheter, Göteborgs stad. Initiativtagare av 
West Pride i Göteborg. 

– Har så länge jag minns arbetat för mänskliga rättigheter på olika nivåer. Inom föreningar, inom 

folkrörelser, som gästföreläsare på olika universitet och inom näringslivet. Det känns viktigt att 

arbeta med hjärtat så att alla får det bra. 



Camilla Thulin 

Camilla Thulin, kulturarbetare, författarinna, entreprenör och designer.. 

– Jag är väldigt trött på att vi i Sverige inte sätter stopp för de rättsvidriga handlingar som 
hedersrelaterat våld är. Att i synnerhet de kvinnor och givetvis de män, som blir utsatta för det 

patriarkaliska våldet som finns i dessa kulturer ska få utstå detta även när de bor i Sverige. I vårt 

land ska man vara säker och ha staten på sin sida, hederskulturen är ingenting som ska tillvaratas! 

Oavsett vem man är eller var man kommer ifrån ska man få vara fri, slippa slöjan, gå i skolan, lära 

sig svenska och vara en del av vårt gemensamma samhälle. 

Caroline Szyber 

Caroline Szyber, riksdagsledamot Kristdemokraterna. 
– Jag är jurist och statsvetare i botten och arbetade i 3,5 år som politisk sakkunnig på 

riksdagskansliet. Tidigare arbetade jag som jurist på en byrå i Stockholm. Allt sedan jag jobbade 

på juristbyrå såg jag hur mänskliga rättigheter ofta förblev fina ord men inte ändrade 

förutsättningarna i verkligheten. 

Christina Örenbjär 

Christina Örenbjär, riksdagsledamot Liberalerna. 

– Uppvuxen i ett av Örebros så kallade utanförskapsområden såg jag hur olika förutsättningar mina 

kompisar hade. Som lärare mötte jag sedan barnen som inte vågade eller kunde gå hem efter 
skolan. Har också så länge jag kan minnas varit engagerad i flyktingfrågor. Att stå och titta på har 

aldrig varit ett alternativ. Om något är fel så ska det ändras och det går bara om de som ser att 

det är fel också agerar. 

Gunnar Aronsson 

Gunnar Aronsson, professor i psykologi. 

– Jag växte upp i Dalsland alldeles vid norska gränsen i en liten by där nazisternas ockupation av 

Norge och flyktinghistorier var levande ganska länge. Har arbetat med forskning och stress och 
hälsa, har nu gått ner i arbetstid och vill satsa nyvunnen tid på att främja och delta i GAPFs 

verksamhet. Skulle vilja verka för att enskilda människors öden blir synliga liksom de psykologiska 

och sociala mekanismer som gör att förtrycket kan fortgå men också brytas. 

Göran Enander 
Göran Enander, landshövding i Uppsala län. 

– Jag har engagerat mig i frågor kring integration och hederskultur, det är otroligt angeläget för ett 

hållbart samhälle. Aldrig blir maktfrågorna så tydliga som när det gäller hedersrelaterat våld och 

förtryck och sällan blir effekterna av grupptänkande lika ödesdigra. 

Hana Al-Khamri 
Hana Al-Khamri, leder organisationen ActionAids arbete i Sverige mot kvinnlig könsstympning. 

– Mina föräldrar växte upp i Somalia, ett land som är ökänt för utbredd könsstympning av kvinnor. 
Lyckligtvis är min pappa emot denna barbariska tradition så jag och mina systrar har klarat oss. 

Men min halvsyster, vars mamma är från Somalia, har utsatts för infibulation. Jag har sett hennes 

lidande på nära håll, varje menstruation ger henne svåra smärtor. Hennes kropp är skadad för 

livet. Jag har med egna ögon sett vilka fruktansvärda konsekvenser könsstympning får och därför 

vill bidra till att dessa grymma övergrepp utrotas. 

Johan Hedin 

Johan Hedin, riksdagsledamot Centerpartiet. 

– Jag har en stark framtidstro. Sverige är ett fantastiskt land och vi har alla möjligheter att göra 
det ännu bättre. Men det kommer inte att ske av sig själv. Vi måste jobba för det! Jag tror att 

lagföringar är så otroligt viktiga. Dels direkt genom att förövare faktiskt hamnar under 

kriminalvårdens försorg, dels att det har en stark normerande effekt. Ord från överheten är en sak, 

men handling smäller högre. Vi måste arbeta på många plan med att stärka ungas självkänsla och 

kommunicera tydligt vad som är acceptabelt och inte. 

Jonas Lundgren 

Jonas Lundgren, politisk sekreterare vänsterpartiet Huddinge kommun. Engagerade sig i frågor 
som rör hedersrelaterat våld- och förtryck för många år sedan och har sedan dess jobbat med 

frågan både i yrkeslivet och ideellt. 

– Det finns många, framförallt ungdomar, som lever varje dag i ett fängelse byggt av traditioner, 



kultur och religion som begränsar dem i deras vardag. Fångvaktarna är deras egna familjer och 

utanför fängelset finns ett liv av möjligheter, ett Sverige som inte gör tillräckligt för att hjälpa dem. 

Det gör mig förbannad. GAPF gör ett viktigt arbete för att befria dem som hålls fångna av 

hedersnormerna. 

Marco Venegas 

Marco Venegas, riksdagsledamot Miljöpartiet. 

– Under hela mitt yrkesliv har jag varit engagerad i ungdomsfrågor och frågor om mänskliga 
rättigheter. Jag har jobbat i miljonprograms-områden i ca 14 år där jag har kommit i kontakt med 

frågor om hedersrelaterat våld. Tillsammans med kyrkan och Nyköpings kommun drev vi ett 

projekt med en kartläggning av problematiken i Nyköping för 13 år sedan. Mitt engagemang 

bygger på min övertygelse om allas lika värde och att det inte finns någonting som kan ligga över 

mänskliga rättigheter. 

Marlene Stenman 

Marlene Stenman, gymnasielärare Mjölby och föreläsare kring skolans roll när det gäller 
hedersfrågor. 

– Jag brinner för frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Ett liv fritt från kontroll, våld och 

utsatthet är alla människors rätt. Har framförallt varit aktiv i att bidra till att få hem unga flickor 

som blivit bortförda och riskerat tvångsäktenskap eller blivit utsatt för att bli bortgift. Jag tror på 
ett samhälle fritt från religiösa påtryckningar, där alla människor, inte minst barn och unga, har 

rätt att utvecklas till fria ansvarsfulla individer. Alla ska kunna ta del av våra grundläggande fri- 

och rättigheter. Utan undantag! 

Marta Obminska 
Marta Obminska, riksdagsledamot Moderaterna. 

– Jag tror på individen och brinner för alla barns och ungdomars möjlighet att nå sin fulla potential. 

Vi kan aldrig acceptera att kollektiv mobiliseras för att kontrollera, förtrycka och fördöma dem som 

vill leva sina liv på sina egna villkor, i enlighet med deras mänskliga fri-och rättigheter. 

Mats Åberg 

Mats Åberg, pensionerad f d diplomat och ambassadör. Initiativtagare till Nätverket för utsatta EU-

medborgare och god man för ensamkommande afghansk ungdom. 
-De senaste åren har jag jobbat mycket med utsatta EU-medborgare och ensamkommande 

asylsökande. Då har det varit naturligt att glädjas åt den generositet och beredskap som finns att 

ta emot behövande människor i Sverige. Men det har stått lika klart att ett välvilligt välkomnande 

måste inkludera att vara tydlig med vårt samhälles värderingar och normer – och att kräva att de 
efterlevs. Det är ohållbart att det skapas parallella samhällen och det är helt oacceptabelt 

att  människors frihet och rättigheter förtrampas. Inte minst i det perspektivet är GAPFs arbete 

mot hedersvåld enormt viktigt. Därför vill jag gärna bidra till det så gott jag kan. 

Mustafa Panshiri 
Mustafa Panshiri, föreläsare och grundare av Kreativ Integration, tidigare polis. 

– Jag gick i åttonde klass när Fadime mördades. Jag minns tystnaden i min skola bland lärare och 

elever. Tystnaden fanns där eftersom kunskapen kring hedersförtryck saknades. Under mina möten 

med nyanlända kommer vi ständigt in på ämnen som jämställdhet. Vi för tillsammans en dialog om 
vikten av ett jämställt och jämlikt samhälle, jag informerar dem om Sveriges grundlagar, 

diskrimineringslagen och vad det innebär att leva i ett sekulärt och demokratiskt samhälle som 

Sverige. 

Negin Amirekhtiar 

Negin Amirekhtiar, sakkunnig rådgivare, Nationella kompetensteamet på Länsstyrelsen i 

Östergötland. Tidigare advokat. 

– För mig är jämställdhet och ett liv utan våld och övergrepp självklarheter! Tyvärr är inte det en 
självklarhet för alla. I mitt tidigare arbete som advokat på Advokatbyrån Elisabeth Fritz fick jag 

möjligheten att arbeta väldigt mycket med frågor och ärenden som rörde hedersrelaterat våld och 

förtryck. Det kom att öppna mina ögon till att vi behöver arbeta alltmer aktivt med dessa frågor för 

att vi ska kunna uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryck för alla. Idag arbetar jag 
heltid med dessa viktiga frågor och min ambition är att använda min kunskap och mina 

erfarenheter till att göra skillnad i det viktiga arbetet för allas rätt till ett liv fritt från våld och 

förtryck! 



Roger Haddad 

Roger Haddad, riksdagsledamot Liberalerna. 

– Under hela mitt politiska engagemang från 2002 har jag jobbat med frågor kring utanförskap, 
integration och försökt bidra till att uppmärksamma de problem som finns. Hela tiden får vi 

fortfarande ta del av fall där anhöriga inte tillåter unga att leva som de vill, där syftet är att 

kontrollera individernas frihet. Därför måste vi motverka det hedersrelaterade förtrycket och 

våldet. Vi måste få till hedersbrott som egen brottsrubricering, fortsätta tydliggöra problemet och 

få fler förövare lagförda. 

Sofia Arkelsten 

Sofia Arkelsten, riksdagsledamot Moderaterna. 
– Som riksdagsledamot i Utrikesutskottet har jag förmånen att dagligen arbeta med mänskliga 

rättigheter och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Det är orimligt att människor 

hindras att leva sina liv eller utsätts för våld. Politikens roll är att värna människors rättigheter. Då 

krävs kunskap om hur förtrycket kan se ut och hela rättssamhället måste fungera. Lagen gäller lika 

för alla! 

Tomas Björkman 

Tomas Björkman, författare och samhällsentreprenör via Stiftelsen Ekskäret. 

– Jag vill använda mitt samhällsengagemang för att stimulera en medveten och hållbar utveckling 
för individ, organisation och samhälle. Som Goodwill Ambassadör vill jag aktivt vara med och verka 

för att minska värderelativismen i samhället, kopplat med ett inkluderande synsätt och nyfikenhet 

på andras perspektiv. 

Viktor Banke 

Viktor Banke, brottsmålsadvokat och delägare på Advokatbyrån Dubio. Kolumnist och föreläsare. 

– För mig handlar det om att alla individer har rätt till frihet, alldeles oaktat var de bor eller vilka 

förutsättningar de har. Mänskliga rättigheter är individens frihet. Detta kämpar jag för, såväl inom 

ramen för mitt arbete, som i den offentliga debatten genom texter och inlägg. 

 

Goodwill Ambassadörer 2017  

Anna Gullberg 

Anna Gullberg, chefredaktör och ansvarig utgivare för Gefle Dagblad, Mittmedia, samt utgivare för 

Mitt Gävle. Journalist. Driver mediepodden GullbergNordström om medieutveckling och journalistik. 
– GD är en liberal tidning med den enskilda människan i centrum, där frågor om frihet och allas 

lika värde är centrala. GAPFs frågor knyter på ett starkt sätt an till det. Kvinnans rätt att vara sin 

egen, att äga sin frihet. GD har under 2016 ägnat mycket plats åt att skriva om hedersvåld och har 

tagit upp frågor kring religiöst förtryck och sedan snart två år tillbaka granskat islamistisk 

extremism 

Annika Jankell 
Annika Jankell, journalist och programledare i Stockholm. 
– Under studier i USA på 80-talet fick jag för första gången upp ögonen för hedersrelaterat våld då 

jag lärde känna en flicka som flytt från sin familj på grund av kärlek till fel person. Sen dess har 

jag haft ett djupt engagemang mot hedersrelaterat våld, barnäktenskap och könsstympningar. Det 

är samhällets ansvar att förebygga och stödja de som ligger i riskzonen för att bli offer. Vi är alla 
en del av samhället och därför bör vi alla verka för nolltolerans mot hedersrelaterat våld. Oavsett 

religion, kultur eller tradition – varje människa har rätt att bestämma över sitt eget liv. 

Asal Narimani 
Asal Narimani, samordnare på Brottsofferjouren Värmland. 
– Som samordnare på Brottsofferjouen Värmland arbetar jag med att utbilda om hedersrelaterat 

våd och förtryck, jag träffar många yrkesverksamma men även personer som är utsatta för våld 

och förtyck. Jag driver frågan som fritidspolitiker och genom mitt engagemang i Liberala Kvinnor 

Värmland där jag är ordförande. Jag tycker att det är viktigt att ta ställning mot kulturrelativism 

och att inte tumma på individens fri- och rättigheter oavsett kön, religion eller kultur. 

http://www.gd.se/
https://www.mittmedia.se/
http://www.mittgavle.com/
http://blogg.mittmedia.se/gullbergnordstrom/
http://varmland.boj.se/


Camilla Starck 

Camilla Starck, ST-läkare i psykiatri, Stockholm. 

– Ett av de argument jag brukar använda för att få andra att engagera sig mot hedersförtryck är 
att jämlikhet mellan män och kvinnor är den främsta prediktorn för stabilitet inom och mellan 

länder. Om flickor och kvinnor runt om i världen får ökade rättigheter och möjligheter kommer det 

leda till färre väpnade konflikter mellan länder och inom länder. Hedersnormer har här en stor 

betydelse. Utöver detta är det för mig uppenbart att den grupp unga som lever under 

hedersförtryck är den sannolikt mest utsatta i vårt samhälle. 

Carolin Dahlman 

Carolin Dahlman, politisk redaktör för Kristianstadsbladet (lib). Deltar även i TV4:s nyhetspanel 
varannan fredag samt debatterar flitigt i sociala medier. Författare till boken Frihet och feminism. 

– Jag har länge arbetat för att människor ska få så stor frihet som möjligt att kunna utforma sina 

liv enligt egna drömmar och värderingar. Jag är liberal och feminist, och naturligtvis inbegriper det 

tanken att kvinnor ska få gifta sig med vem de vill och inte begränsas av familjens regler. 

Caroline Thelning 

Caroline Thelning, strategisk projektledare inom marknadsföring i Göteborg. 

– För mig är jämlikhet, jämställdhet och ett liv utan våld och övergrepp självklarheter. Här har 

Sverige gått bakåt i utvecklingen – svenska politiker och myndigheter har varit senfärdiga att 

upprätthålla dessa självklarheter. Jag upplever att de t o m har accepterat att backa på dem. 

Christer Fuglesang 

Christer Fuglesang, Sveriges hittills ende astronaut och docent i experimentell partikelfysik i 
Stockholm. 

– Jag är starkt kritiskt till att så kallat ”heders”-våld kan förekomma i vårt land! Myndigheter och 

politiker har misslyckats att motarbeta denna djupt odemokratiska kultur. Varje individ måste själv 

få bestämma över sitt liv – det är en fundamental norm vi har och som alla måste lära sig att 
acceptera. Med utbildning, opinionsbildning, lagstiftning och uppföljande av lagarna kommer det att 

gå! GAPF utför här ett oerhört viktigt arbete på den vägen. 

Fatima Brobeck Khan 

Fatima Brobeck Khan, advokat på Advokatbyrån Elisabeth Fritz i Stockholm, med en master i 
mänskliga rättigheter från Raoul Wallenberginstitutet i Lund. 

– Genom mitt arbete som advokat kämpar jag för att ge brottsoffer upprättelse och tillvarata deras 

rättigheter under rättsprocessen. Jag brinner för frågorna om våld i nära relation och hedersrela-

terat våld och förtryck, särskilt frågorna om tvångs- och barn-äktenskap samt könsstympning. Att 
sådant sker i Sverige idag är ett misslyckande. Ännu större misslyckande är att så få fall leder till 

åtal och fällande dom. Vi får inte sluta uppmärksamma de här frågorna och kunskapen måste bli 

bättre inom rättsväsendet, skola, sjukvård och socialtjänst. Straffen måste blir strängare och 

brottsoffer måste erbjudas fullgott skydd oavsett var i landet de bor. 

Hannes Sigurjónsson 

Hannes Sigurjónsson, specialistläkare och aktiv forskare i rekonstruktiv plastikkirurgi i Stockholm. 

Arbetar bland annat med rekonstruktion av könsstympade kvinnors underliv. Medgrundare till 
Desert Flower Foundation Scandinavia (DFFS), vilka har som mål att kämpa mot könsstympning i 

Sverige. 

– DFFS verkar främst genom utbildning och information till sjukvårdspersonal och andra 

verksamma som kan komma i kontakt med könsstympade flickor/kvinnor. Detta för att kunna 
förebygga och upptäcka flickor i riskzonen i tid, men även att förmedla kunskapen expertteamet 

har i behandling och bemötande av könsstympade flickor/kvinnor. 

Harald Ullman 

Harald Ullman grundare och VD för PR-byrån Ullman PR i Stockholm. 2007 grundade han Stiftelsen 
läxhjälpen, som hjälper ungdomar i högstadiet i utanförskapsområden att komma in på gymnasiet. 

– Känner mig ytterst engagerad i de frågor GAPF driver. Vi ska inte tillbaka till medeltiden och 

kvinnor som kommer från trakter där hedersvåld tillämpas ska ha samma frihet som svenska 

kvinnor i ett modernt sekulariserat Sverige. I övrigt är jag mycket engagerad i att hjälpa i 

huvudsak invandrarungdomar att komma in i gymnasiet. 

http://www.kristianstadsbladet.se/
http://www.bokus.com/bok/9789175665443/frihet-och-feminism/
https://www.advokatfritz.com/
http://www.desertflower.se/
http://www.ullmanpr.se/
http://laxhjalpen.se/
http://laxhjalpen.se/


Isabelle Leckne 

Isabelle Leckne, kommunikatör med bakgrund bl a inom Nobelstiftelsen och Svenska 

handelskammaren i New Delhi. 
– Under mina två år i Indien så blev jag medveten om hur synen på kvinnor ser ut såväl i 

västerländska samhällen som i asiatiska kulturer. Indien lider också av en hedersrelaterad kultur 

där det förekommer att döttrar våldtas och mördas av sina egna pappor om de faller för ”fel” man. 

Jag har nu återvänt till Sverige och engagerar mig i GAPF för att dessa frågor är högst relevanta i 

det Sverige vi möter idag. 

Johanna Lindgren 

Johanna Lindgren, advokat på Edelbergs Advokatbyrå i Norrköping, med inriktning på 
humanjuridik. 

– Jag är fast övertygad om att det genom myndigheters förändrade förhållningssätt och 

arbetsmetoder, samt genom samverkan med organisationer som GAPF går att förebygga, 

motverka och i högre utsträckning lagföra hedersrelaterat våld och förtryck. 

Lasse Mattila 

Lasse Mattila, författare, föreläsare och handledare i frågor om utsatthet och utanförskap. Arbetat 

med barn och unga i utsatta situationer, som socialsekreterare och skolkurator, i 20 år. 

– Jag är engagerad i GAPF då organisationen lyfter upp ett angeläget och komplext 
samhällsproblem, där kunskaperna på många håll är begränsade. Jag ser organisationens 

engagemang och samlade kunskap som en viktig del i både informationsspridningen och 

opinionsbildandet kring de aktuella frågorna. 

Lotta Insulander-Lindh 

Lotta Insulander-Lindh, advokat i familjerätt med särskild inriktning på brottsoffer. Författare, 

föreläsare, sakkunnig och debattör i juridiska spörsmål. Påverkat lagstiftningen och 

rättsutvecklingen sedan 1980-talet. 
– Jag har i hela min yrkeskarriär haft ett djupt engagemang för utsatta kvinnor och barn. 

Problemen med hedersrelaterat våld har dykt upp allt mer på senare år, det känns självklart för 

mig att nu engagera mig i detta. 

Mikael Ribbenvik 
Mikael Ribbenvik, tillförordnad generaldirektör Migrationsverket samt styrelseledamot i EUs 

asylmyndighet EASO. 

– Mänskliga rättigheter och människors lika värde är grundläggande i vårt samhällsbygge. Ibland 

glömmer vi det i vår skyddade del av världen. Men saker som vi tar för givna är inte lika självklara 
överallt. Dagligen möter vi människor vars rättigheter kränkts, det vi kan göra är att ge dem skydd 

gentemot hemlandet och att upplysa om de grundläggande fri- och rättigheter alla människor, 

inklusive särskilt utsatta grupper, åtnjuter i Sverige. 

Paula Ternström 

Paula Ternström, skådespelare, kulturproducent, föreläsare i kommunikation, retorik och 

kroppsspråk. Styrelseledamot i 1,6-miljonersklubben, ersättare i bl a Stockholms landstings 

kulturnämnd för L. 
– Plötsligt förstår jag att det som min mamma kämpat för och uppnått inte längre är självklart för 

alla kvinnor i Sverige. Detta måste vara den svenska feminismens största utmaning! Att få gifta sig 

med den man vill, bära vilka kläder man vill, lära sig cykla och bada tillsammans utan att känna 

rädsla eller skam. Plötsligt är denna frihet hotad. Jag kan inte acceptera det, utan vill vara med i 

kampen för alla kvinnors frihet. 

Per Westerberg 

Per Westerberg, förutvarande talman i Riksdagen och för nuvarande aktiv i Riksdagens nätverk 

samt i diverse styrelser. 
– Detta handlar om likhet inför lagen och om mänskliga rättigheter. Självklart måste detta gälla för 

utlandsfödda kvinnor som nu bor i Sverige. Jämställdhet är inte en tillgång för vit medelklass 

enbart, utan för alla våra medborgare. 

Sophia Jarl 
Sophia Jarl, oppositionsråd och gruppledare Moderaterna Norrköping 

– I Sverige ses varken män eller kvinnor enbart som företrädare för sitt kön. Vår identitet är mer 

http://www.edelbergs.se/
https://www.migrationsverket.se/
https://www.easo.europa.eu/
http://www.1.6miljonerklubben.com/


än sexualitet. Vi möts som jämlikar utifrån fria och individuella val av vem vi vill vara. Allt annat är 

omodernt, diskriminerande och hör inte hemma i ett land som har kämpat för jämlikhet i över 

hundra år. 

Ulf Boström 

Ulf Boström, integrationspolis i Göteborg. 

– Idag finns en tydlig demokratisk fara. Segregationen! Dess konsekvenser radikaliserar människor 

i vårt samhälle. Lösningen ligger i våra grundlagar, manualen för Sveriges demokrati. Vår 
demokratiska lagstiftning beskriver alla människors friheter och lika värde. Den som begränsar, 

förtrycker eller våldför sig på en annan människas rättigheter begår brott. Våra fantastiska lagar 

om frihet är bara tomma ord, om de inte pragmatiskt implementeras. Att ge kunskap om 

människors rättigheter, ger den svagaste individen ett skört hopp om sin framtid och den starke 
ett moraliskt ansvar att stå upp för den svage. Demokrati och hedersrelaterat våld och förtryck 

kommer aldrig att förenas. 

  

Goodwillambassadörer 2016  

Alexandra Charles 
Alexandra Charles är grundare och ordförande i 1,6 miljonerklubben som nu varit verksam i 18 år. 

Det är en av Sveriges största politiskt obundna kvinnorättsorganisationer med cirka 30 000 

medlemmar. 

– Vi skapar mötesplatser för att inspirera, informera, opinionsbilda och stödja forskning om 
kvinnors sjukdomar. Som ordförande i en ideell kvinnohälsoorganisation har jag ett brinnande 

intresse för allt som kan förbättra kvinnors villkor i samhället. Mina ledord är jämlikhet, 

genusperspektiv, mångfald och hållbarhet. 

Alice Teodorescu 
Alice Teodorescu, politisk redaktör och chef för ledarsidan på Göteborgs-Posten. Hon fick upp 

ögonen för hedersfrågor under sin juristutbildning och har oroats över hur frågorna relativiserats 

av grupper som annars säger sig värna om kvinnors rättigheter. 

– Varje individ ska få leva sitt liv i enlighet med sina drömmar, hederskulturen begränsar denna 
rättighet för kvinnor över hela världen, så också i Sverige. Det är en utveckling som behöver 

brytas omgående. 

Andreas C. Halse 
Andreas C. Halse är medlem i Sosialistisk Venstreparti i Norge och har tidigare lett ungdomspartiet 

Sosialistisk Ungdom. Han är skribent och debattör i flera norska medier. En av Halses hjärtefrågor 

är att kampen mot våld mot kvinnor ska gälla för alla kvinnor. 

– Alla har rätt till samma beskydd av lagen, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. 

Mänskliga rättigheter är universella och kan aldrig bortses med hänvisning till varken religion eller 

kultur. 

Anissa Mohammed Hassan 

Anissa Mohammed Hassan har arbetat på frivillig basis så väl som statsanställd mot könsstympning 
av flickor och kvinnor lokalt, regionalt och nationellt sedan hon flyttade från Somalia till Sverige 

2008. Idag är hon särskilt sakkunnig i könsstympning på Länsstyrelsen Östergötland, där hon 

arbetar med myndighetens nationella regeringsuppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och 

förtryck inklusive dess uttrycksformer, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor 

och kvinnor. 

Gunilla von Wachenfeldt 
Gunilla von Wachenfeldt är advokat och arbetar främst med olika ärenden som rör hedersrelaterat 
våld och förtryck. Gunilla är sedan flera år en ofta anlitad föreläsare inom ämnet runt om i landet. 

Hon är engagerad i flera kvinnojourer och medlem i Zonta. 

– För mig handlar dessa frågor om mänskliga rättigheter. Som goodwillambassadör hoppas jag på 

att få fortsätta sprida kunskap främst om barn- och tvångsäktenskap men även om 

könsstympning. 

http://www.1.6miljonerklubben.com/


Helene Bergman 

Helene Bergman är journalist, författare och debattör. På 70- talet var hon aktiv i kvinnorörelsen 

och arbetade bland annat på Sveriges Radios kvinnoprogram Radio Ellen. Som frilansjournalist har 
hon bott och rapporterat från Zimbabwe, Bangladesh och Turkiet. 2013 kom hennes bok ”Med 

svärtad ögonskugga” – En feministisk memoar. 2015 skrev hon debattartikeln ”Stå upp för alla 

kvinnor – säg nej till könsapartheid” på GP Debatt. Helene är numera fast krönikör på 

Ledarsidorna.se. 

Johan Westerholm 

Johan Westerholm är redaktör och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se. Ursprungligen var han 

sjöofficer med tjänstgöring som underrättelse- och säkerhetsofficer. Numera har Johan en 
kandidatexamen från Mellanösternprogrammet med inriktning på politisk islam. Han är även 

verksam som egenföretagare, konsult och frilansjournalist med internationell presslegitimation. 

Lisbeth Sundén Andersson 

Lisbeth Sundén Andersson, riksdagsledamot för moderaterna. 
– När Fadimes pappa fick sitt livstidsstraff ändrat till ett tidsbestämt straff gick jag med i GAPF. Ett 

unket och förlegat synsätt där man använder ordet heder för att rättfärdiga mord skall inte existera 

2016. Att man i Sverige får klä sig som man vill, umgås med vem man vill, gifta sig med vem man 

vill och att könsstympning och barnäktenskap är förbjudet måste också bli kristallklart för alla som 

lever i vårt land.  

Maria Abrahamsson 

Maria Abrahamsson, riksdagsledamot för moderaterna. 
– Kvinnor får sina rättigheter inskränkta av män som åberopar religiösa och kulturella sedvänjor 

som förevändning för att hindra dem ta plats i det svenska samhället. Våld och förtryck, 

tvångsgifte, könsstympning och oskuldskontroller är extrema uttryck för dessa inhumana och 

antidemokratiska värderingar. Som goodwillambassadör för GAPF och ledamot av riksdagens 
konstitutionsutskott arbetar jag särskilt för att regeringens aviserade MR-institution ska se det som 

en prioriterad uppgift att slå larm när kvinnors fundamentala rättigheter kränks i vårt land. 

Maria Fager Hohenthal 
Maria Fager Hohenthal, advokat och egenföretagare med specialkompetens inom barnrätt, våld i 
nära relation och migrationsrätt. Sedan 2014 ingår hon i kärntruppen i 1,6 miljonersklubben och 

stöttar även Kvinnojouren Gertruds verksamhet i Enköping, där hon tidigare varit ordförande. 

Maria känner sig hedrad över att vara goodwillambassadör 2016. 

– GAPF:s arbete mot hedersrelaterat våld är än mer viktigt idag, då vi lever i en tid präglad av kyla 

och oförstånd. Om jag kan bidra med mina kunskaper och erfarenheter vill jag göra det. 

Maria Stockhaus 

Maria Stockhaus, riksdagsledamot (M) sedan 2014 och sitter i utbildnings- och utrikesutskottet. 
Tidigare var Maria kommunalråd i Sollentuna, där kom hon i kontakt med kvinnor i 

utanförskapsområden och fick en inblick i deras vardag. 

– Jag är mycket för att försöka se till att saker händer och att få till förändring. I samarbete med 

andra goodwillambassadörer hoppas jag få upp frågan om frihet och jämställdhet för alla kvinnor 

högre på dagordningen och att vi på allvar vågar se problemen och göra något åt dem. 

Mojdeh Zandieh 

Mojdeh Zandieh är verksam inom tv-mediet sedan 23 år tillbaka. Fram till 2015 var hon vd för tv-

kanalen Kanal Global som hon också var medgrundare till. Hennes hjärtefrågor kretsar kring 
mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet. 

– GAPF har outtröttligt kämpat för att inte låta någon sopa den ohederliga hederskulturen och det 

hedersrelaterade våldet under mattan. Att vara en av GAPF:s ambassadörer är en av de mest 

angelägna uppgifterna som jag tänker ägna mig åt med hela mitt hjärta. 

Parul Sharma 

Parul Sharma är rektor och ansvarig utbildare i The Academy for Human Rights in Business. Hon är 

också Head of CSR Compliance på advokatfirman Vinge. Parul är människorättsjurist med gedigen 
erfarenhet inom Corporate Social Responsibility (CSR) frågor i och från så kallade högriskländer där 

hon arbetat med efterlevnadsfrågor i leverantörsledet. Hon har författat fyra faktaböcker om 

https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2807830-sta-upp-for-alla-kvinnor-sag-nej-till-konsapartheid
https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2807830-sta-upp-for-alla-kvinnor-sag-nej-till-konsapartheid
http://ledarsidorna.se/
http://ledarsidorna.se/
http://www.1.6miljonerklubben.com/
http://www.kvinnojourenenkoping.se/web/kvinnojouren-gertrud/
http://www.csrsweden.se/academy/


mänskliga rättigheter med fokus på barn och kvinnors rättigheter. Mellan 2010-2012 rankades hon 

som en av Sverige mest inflytelserika CSR experter.  

Per Aarsund 
Per Aarsund från Norge är musiker, byggmästare och fårfarmare. År 2002 blev han väldigt gripen 

av nyheten om mordet på Fadime Sahindal. Han satte sig ned och skrev Fadime Sahindals song – 

en sång om hennes hemska öde. Men det tog tid att finna de rätta orden och sången blev klar först 

fjorton år senare. I år kommer han att spela den på Fadimes minnesgala, vilket han ser som en 
stor ära. 

– Fadime var en modig tjej som talade för de undertryckta ungdomarnas sak och jag glömmer 

aldrig hennes sista ord i riksdagstalet: vänd oss inte ryggen. 

Stephen Jerand 

Stephen Jerand är polis sedan 1976 och tidigare fritidspolitiker för Kristdemokraterna med uppdrag 

inom barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

– Första gången jag lyssnade på Sara Mohammad slog det an en ton i min själ! Hedersrelaterat 
våld står för ett förtryck och en ondska som jag vill vara med och bekämpa. Våra medmänniskor 

från andra kulturer måste känna en trygghet i sitt liv här i Sverige. Jag känner både en stolthet och 

en ödmjukhet inför att vara goodwillambassadör. 

Vanja Berggren 
Som internationell forskare med ämnesfördjupning inom kvinnlig könsstympning har Vanja 

Berggren genomfört forskningsstudier både i Sverige och i ursprungsländer där den uråldriga 

sedvänjan bland annat har förklarats som en del av en större hedersrelaterad kontroll. 

– Det är oerhört angeläget att det fortsätts med forskning och kunskapsspridning om 
könsstympning av flickor också efter immigration till Sverige med motivet att säkerhetsställa 

hederskulturen. 

Yvonne Hirdman 
Yvonne Hirdman, professor emerita i genus- och kvinnohistoria, var med och grundade Forum för 

kvinnoforskare och kvinnliga forskare, utvecklade den så kallade genussystemteorin och är 

författare av en rad böcker. 

– Mitt engagemang mot förtryck i hederns namn väcktes med mordet på Fadime. Som feminist 
anser jag det absolut självklart att klart och tydligt ta avstånd från detta patriarkala våld och att 

inte förminska eller dölja det genom en falsk analys av att det är ”samma förtryck här som där” 

 

Goodwillambassadörer 2015 

Maria Arnholm 

Maria Arnholm är partisekreterare i Folkpartiet. Mellan 2012-2014 var hon jämställdhets- och 

biträdande utbildningsminister. En av Marias hjärtefrågor är kampen mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. 
– En stor del av det politiska Sverige vågade länge inte erkänna existensen av en hederskultur. De 

drabbade ungdomarna lämnades utan hjälp. Få ville se och än färre agera. Tack och lov har det 

förändrats. Nu är vi många som engagerar oss i kampen mot hedersförtryck. Alla har rätt att välja 

sitt eget liv. Riksorganisationen GAPF gör ett väldigt viktigt arbete; att få arbeta som goodwill-

ambassadör känns därför mycket meningsfullt. 

Akram Monfared Arya 

Den första kvinnliga piloten i Iran samt poet, författare och konstnär. Arya föddes i Teheran-Iran 

och 1984 skickade hon sina fyra barn till Sverige på grund av den religiösa revolutionen och kriget 
mellan Iran och Irak. Ett år efter barnen kom hon själv till Sverige. 1998 föddes idén att publicera 

en samling med sina dikter och små noveller, sedan dess har hon gett ut sexton böcker på 

persiska, svenska och engelska. 

– Jag skriver och kämpar för kvinnors rättigheter, särskilt i länder som Iran. Mina dikter och böcker 
handlar om kvinnors situation. Och det var därför jag accepterade Sara Mohammads förslag om att 

engagera mig i GAPF. 

https://www.youtube.com/watch?v=2YrqcGv8tAM&feature=youtu.be


Henrik Belfrage 

Henrik Belfrage är professor i Kriminologi vid Mittuniversitetet samt adjungerad professor i 

Socialmedicin och Folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet. Han är även styrelsemedlem i 
Association of European Threat Assessment Professionals (AETAP) – en av fyra världstäckande 

systerorganisationer som arbetar för ett mer professionellt arbete inom området hot- och 

riskbedömningar för olika slags våld. Henrik har utfört flera hundra riskbedömningar inom 

kriminalvården, bland dessa några av våra mest uppmärksammade fall av hedersrelaterat våld. 

Knut Berggren 

Knut Berggren, artist, växte upp i en multietnisk miljö i Östafrika. 

– Jag ser invandring, integration och respekt för var och ens härkomst och levnadssätt som något 
av det mest grundläggande hos oss människor. Då min fru är från Mellanöstern har jag bit för bit 

satts in i frågor rörande hedersrelaterat våld och den komplexitet som ligger bakom. Jag känner 

mig hedrad över tillfrågan om att vara goodwill-ambassadör och ser fram emot att lära mig mer 

under året som kommer. 

Anki Elken 

Anki Elken är Public Affairs på Proffice. Under fyra år ledde hon Sveriges Kvinnolobby, fokus lades 

på frågor som rör kvinnor och miljö. År 2006 valdes hon till ersättare i Sveriges riksdag för 

Centerpartiet. 2010 valdes hon in i styrelsen för International Alliance of Women, då hon var vice 
ordförande i Fredrika-Bremer-Förbundet. Anki är ledamot i regeringens JA-delegation. 

Delegationen har i uppdrag att fokuserar på jämställdhet i arbetslivet. Anki vill bidra med att få 

näringslivet att öka sin kunskap om hedersrelaterat våld och om GAPFs viktiga verksamhet. 

Kristina Hultman 

Kristina Hultman är journalist och författare. I början av 1990-talet startade hon den feministiska 

tidskriften Bang. Sen dess har hon varit verksam som feministisk debattör, kritiker, samtalsledare, 

konsult och författare. Hennes intresseområden sträcker sig från yttrandefrihetsfrågor över hbt-
rättigheter i världen till feministisk historia. På senare år har hon engagerat sig i kampen för de 

fängslade medlemmarna i Pussy Riot och i debatten om den så kallade ”Quickskandalen” 

Robert Hannah 

Robert Hannah är utbildad människorättsjurist och riksdagsledamot för Folkpartiet Göteborg sedan 
2014. Han är ledamot i civilutskottet och fokuserar särskilt på bekämpande av extremism samt 

med integrations- och bostadsfrågor. När det kommer till bekämpande av hedersvåld driver Robert 

särskilt frågorna om obligatorisk utbildning om heder i grundutbildningen för yrkesverksamma. Han 

vill även se en särskild straffskärpningsregel för hedersrelaterade brott. 

Sara Larsson 

Sara Larsson är frilansande skribent, redaktör och moderator. Hon har varit redaktör för Sans 

magasin samt för ett flertal böcker med inriktning på existentiella frågor, vetenskap och idédebatt. 
Feminist på universalistisk grund. Verkar ideellt och yrkesmässigt för skarpare debatt om kvinnors 

villkor. Anser att feministisk normkritik bör vara färgblind och bedrivas utan förbehåll på grund av 

religion eller kultur. 

Anders Leckne 
Anders Leckne föddes 1949 i Linköping. Han avlade sin juris kandidatexamen vid Stockholms 

Universitet och notariemeriteringen vid Solna tingsrätt. Han har en lång erfarenhet i ledande 

befattningar från den statliga- och kommunala förvaltningen. Han har även arbetat som instruktör 

vid Polishögskolan och som lärare inom mänskliga rättigheter och internationell rätt för den 
palestinska myndigheten vid polisutbildningen i Jeriko och Gaza. Anders har även tjänstgjort inom 

Försvarsmakten som reservofficer. 

Christina Malmqvist 
Christina har jobbat som socionom sedan 1999, främst med barn- och ungdomsutredningar. Sedan 

några år tillbaka jobbar hon som samordnare i hedersfrågor i Lund. Hon ansvarar för samordningen 

av det förebyggande arbetet, med att utforma och förankra handlingsplaner och andra rutiner, 

utbilda personal och finnas tillgänglig för konsultation och utförande av riskbedömningar. Sedan 
våren 2014 har hon även gått med i det nationella kompetensteamet på Länsstyrelsen i 

Östergötland. 



Saga Rosén 

Saga har länge engagerat sig i frågor som rör hedersproblematik och hedersvåld. Hon har tidigare 

suttit med i GAPF styrelse och har god insyn i nyttan som föreningen gör för utsatta pojkar och 

flickor. För Saga innebär en ambassadörspost under 2015 att försöka lyfta frågan om hedersvåld 

från en integrationsfråga till en fråga om mänskliga rättigheter. Hon vill även hjälpa till med 
kommunikationsinsatser under året för att stärka GAPFs position som viktig debattör i dessa 

frågor. 

Malou von Sivers 

Malou von Sivers, journalist, är programledare och producent för Malou Efter tio i TV4. Hon har 
som journalist engagerat sig för sociala frågor och gjort satsningar på att skildra hedersvåldets 

mekanismer och offer. Hon var med och startade TV4, Nyhetsmorgon och gjorde intervjuserien 

Malou möter med bland andra Nelson Mandela, Ingmar Bergman, Ang San Suu Kyi med fler. Hon 

har även lett flera valrörelser i TV4. 2014 tilldelades hon Lukas Bonniers Stora Journalistpris. 

Gunilla Nauwerck Stefansson 

Gunilla Nauwerck Stefansson är verksam som rektor på en skola i Söderhamn, med ansvar för F-6. 

I grunden är hon förskollärare men vidareutbildade sig till grundskollärare och därefter till 
specialpedagog/speciallärare. Det var redan under hennes första år som förskollärare i mitten på 

1980-talet som hon började engagera sig i mänskliga rättighetsfrågor. 

– Som lärare och rektor på en skola med många elever som kommer från en hederskultur har jag 

fortsatt att lyfta och kämpa för att alla elever oavsett bakgrund ska ha rätt till sin kropp, sina 

känslor och sitt eget liv. 

Nisti Stêrk 

Nisti Stêrk föddes 1977 i Diyarbakir i Turkiet, och kom till Sverige 1983. Hon är skådespelerska, 

författare samt teater- och filmproducent. För den stora publiken är hon känd för sina populära 
föreställningar Zeynos värld och För Sverige i Tiden. Hon har fått en rad priser och utmärkelser, 

däribland Radiopriset, Kommunala landstingets stipendium samt Fadimepriset för hennes 

medverkande i pjäsen Elektras systrar. En pjäs som gestaltade ungdomar som lever i en 

hederskultur och deras situation. 

Inger Stark 

Vänsterpartisten Inger Stark har arbetat mot hedersrelaterat våld sedan 1999, året då Pela 

mördades av sin far och farbröder. Under denna tid satt hon som ledamot i utbildningsnämnden i 
Farsta kommun, samma kommun som Pela tillhörde. 2000 deltog hon i arbetsgruppen som 

planerade den första manifestationen för att hedra Pela och alla andra offer för det 

hedersrelaterade våldet, tvånget och förtrycket. Sedan dess har hon fortsatt arbeta mot det 

hedersrelaterade våldet, både parlamentariskt och utomparlamentariskt. Hon var även med och 

bildade Nätverket mot hedersrelaterat våld samt har tidigare suttit med i GAPF styrelse. 

Birgitta Ohlsson 

Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för folkpartiet och tidigare EU- och demokratiminister. 

– Det gör lika ont i kropp och själ och är lika förnedrande att utsättas för förtryck oavsett om du 
heter Marianne eller Maryam. Men om vi inte kan se att vägarna fram till våldet kan se olika ut har 

vi svårt att hjälpa Maryam. Kampen mot hedersförtryck var länge bortglömd. Flickor växte upp 

med olika måttstockar på jämställdhet utifrån sitt ursprung. Men tack vare Glöm Aldrig Pela och 

Fadime-föreningen debatteras detta. Jag är stolt över att få vara ambassadör.  

Devin Rexvid 

Devin Rexvid, doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet.  

Shikofe Ghobadi 
Shikofe Ghobadi, socionom och människorättsaktivist.  

 

Ambassadörer under 2014 



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- 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, press sekreterare (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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