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Ordförande har ordet.
Inledningsvis vill jag rikta min tacksamhet till alla eldsjälar som dagligen hjälper till att på ideell basis 
forma organisationen till den levande och växande verksamhet som GAPF är. Ett stort tack till alla 
medlemmar, styrelsen, GAPFs arbetsgrupper ute i landet, Ledningsgruppen för Fadimedagarna, våra 
Goodwill Ambassadörer, Riksdagsnätverket Fadimedagarna och alla våra volontärer. Att dagligen arbeta 
med engagerade eldsjälar som leder organisationen framåt in i framtiden tillsammans med mig och mina 
kollegor på kansliet är ett privilegium.  
 
Under det gångna året har engagemanget för GAPF ökat och vi kan se en stadig trend där GAPF 
fortsätter att växa sig större tack vare våra ideella krafter. Vi är glada och tacksamma över att aktiviteterna 
på våra digitala kanaler har ökat och att vi numera är över 27 000 följare på vår Facebook. Under året har 
vi dessutom vässat vår kommunikation ytterligare genom att dagligen moderera våra sociala medier vilket 
har visat på positivt resultat. Fortsätt att gilla, att kommentera och att sprida ordet vidare.  

 
Under det gångna året har GAPF utbildat 7 000 personer rörande hederskultur och hedersrelaterat våld 
och förtryck. Detta för att bidra till ökad medvetenhet om lagstadgade rättigheter hos de utsatta och för 
att de professionella ska bli bättre på att kunna se och höra signaler för att därmed kunna vidta akuta och 
långsiktiga åtgärder som leder till förändring i de utsattas liv och framtid.  

 
GAPF har haft en ledande roll i debatten om hedersvåld och betraktats som en kunskapsbank för att 
utbilda samhällets aktörer om barn-och tvångsäktenskap, könsstympning, oskuldskontroller etc. Vi är 
glada och tacksamma för att lyckas genomföra sådana viktiga insatser med stöd av GAPFs egna föreläsare 
och kompetensteam om HRV. 

 
Kommunikationen är en viktig förutsättning för hela verksamheten, men vårt yttersta fokus  är att hjälpa 
de som behöver stöd. Att hjälpa de som behöver hjälp är vårt största bränsle. Vi är därför glada över att 
kunna säga att GAPF har utfört 700 fall som har berört 1046 utsatta personer och gjort över 6515 
stödinsatser för utsatta personerna under 2018. Vi är även glada över att vår organisation under årets gång 
har fört hem nio personer tillbaka till Sverige som blivit 
bortförda mot sin vilja.  
 
Nu hoppas vi att nästkommande år blir året då frågan tas på 
ännu större allvar. En av anledningarna till hedersproblematiken 
är den goda viljans vilsenhet. Många vill göra rätt men ändå blir 
det ofta fel. Vi hoppas därför att nästa år blir året då fler vågar 
agera och låta frågan tas på det stora allvar som den kräver. För 
de utsatta kan inte vänta längre. Hedersvåldet pågår här och nu 
- och det är vår medmänskliga skyldighet att agera. Detta är en 
fråga som angår oss alla, och GAPF hoppas att ännu fler vill 
följa med oss i denna kamp för ett jämställt samhälle fritt från 
hedersrelaterat våld och förtryck. För detta krävs att politiker, 
beslutsfattare och myndigheter går från ord till handling!

Foto: Ulla Andesong
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Kansli.
GAPFs personalstyrka har under året gett 
organisationen möjlighet att hjälpa fler 
utsatta, arbeta mer strategiskt, utveckla 
föreläsningar, utbildningsmaterial och 
opinionsbildande aktiviteter under det 
passerade året. Under 2018 anställdes 
stödsamordnaren Sabina Landstedt, 
projektledaren Linn Rivero Mildén samt 
kommunikatören Susanne Delastacia. 
Kansliet är ett levande kunskapscenter som 
tar emot besök av partiledare, stiftelser, 
diverse organisationer, ministrar och 
myndighetspersonal m.fl. En stor del av 
arbetstiden på kansliet ägnas åt arbetet med 
utsatta. Kansliet har ständig beredskap för 
stödsökande personer. 

 

Under 2018 har kansliet bemannats av följande personal:  
Anna Mollstedt  kommunikatör och projektledare 
Linn Rivero Mildén projektledare 
Natalia Nader  administratör och projektledare 
Sabina Landstedt  samordnare för stödverksamheten 
Sara Mohammad  verksamhetschef  
Susanne Delastacia kommunikatör  
Omar Makram  projektledare, debattör och föreläsare 
Petra Kyllerman  verksamhetsutvecklare 

Styrelse.
Styrelsen har under året haft 8 ordinarie styrelsemöten, samt ett  
konstituerande möte och bestått av följande personer:  

Sara Mohammad ordförande 
Anders Leckne   vice ordförande 
Leena Hasanen   kassör 
Håkan Carlson   ledamot 
Cecilia Elving   ledamot 
Per Strängberg  ledamot 
Ann-Katrin Åslund ledamot 
Helén Carlsson  ledamot  

GAPFs Organisation.

GAPFs kansli. Foto: Ulla Andesong



 

�

Goodwill Ambassadörer 2018.
Samarbetet med Goodwill Ambassadörer ska bidra till utveckling av GAPFs 
arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Ambassadörerna är personer med inflytande och starka röster inom 
olika områden i samhället. För att skapa uppmärksamhet och 
intresse för GAPF i så många olika miljöer som möjligt, väljs 
ambassadörer med bl a politiska, journalistiska och konstnärliga och 
kulturella plattformar, som kan bidra till att frågan kring 
hedersrelaterat våld och förtryck lyfts fram i samhället. 

Goodwill Ambassadörer under 2018 var Anton Johansson, Aurora 
Cederholm, Camilla Thulin, Caroline Szyber, Christina Örenbjär, 
Gunnar Aronsson, Göran Enander, Hana Al-Khamri, Johan Hedin, 
Jonas Lundgren, Marco Venegas, Marlene Stenman, Marta 
Obminska, Mats Åberg, Mustafa Panshiri, Negin Amirekhtiar, Roger 
Haddad, Sofia Arkelsten, Tomas Björkman och Viktor Banke.  
 
Vi vill rikta ett särskilt tack till Camilla Thulin för Knytblus-
kampanjen, och Marlene Stenmans insamlingskväll som arrangerades i Mjölby 
under året. Marlene var även stöd i processen att hämta hem barn under det 
passerade året. Vi vill även rikta beröm gentemot Mats Åbergs fantastiska 
projektansvar under Internationella konferensen i Riksdagshuset under 2018. 

Mer information om GAPFs Goodwill Ambassadörer finns på gapf.se 

Kommittén för Pela och-
Fadimeutmärkelsen för kampen
mot hedersrelaterat våld och
förtryck. 
 
Styrelsen för Riksorganisationen GAPF beslutade hösten 2013 att inrätta en 
kommitté för Pela- och Fadimeutmärkelsen, vars syfte är att stödja arbetet mot 
hedersrelaterat våld genom att uppmärksamma personer som arbetar mot 
hedersrelaterat våld. Kommittén är organisatoriskt fristående från 
Riksorganisationen GAPF och är ansvarar för den årliga utdelningen av Pela- 
och Fadimeutmärkelsen vid Fadimegalan. Kommittén för Pela- och 
Fadimeutmärkelsen gjorde sitt första framträdande under Fadimedagarna år 
2017. Donationer till kommittén kan göras via: PG 900 627 – 1 

Priset är en specialdesignad staty som är framtagen av Linda Röjås och Jonas 
Torstensson vid Torstensson Art & Design. Formgivningen av priset syftar att 
symbolisera individers kamp och styrka för att frigöra sig från hederskulturens 
kollektiva mörka krafter. 
 
Ordförande:  
Nyamko Sabuni (L) 
Styrelseledamöter:  
Lise Bergh - Ordförande i Rädda Barnens riksstyrelse 
Leif  Ericsson - Fadimes advokat 
Elisabeth Massi Fritz - Pelas advokat, specialiserad på hedersbrott 
Ellis Wohlner - Människorättsaktivist, fd vice ordförande i Humanisterna 
Zinat Pirzadeh - Stand-up komiker, skådespelerska och författarinna 
Sara Mohammad - Ordförande för Riksorganisationen GAPF

GAPFs Goodwill Ambassadörer 2018. Foto: Åke Westin.

Priset är framtaget av Linda Röjås Söderman och Jonas 
Torstensson, Torstensson Art & Design.

http://gapf.se
http://gapf.se
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Lokala arbetsgrupper.
GAPF har arbetsgrupper i sju olika städer - Stockholm, Göteborg, Gävle, Uppsala, Malmö, Söderhamn 
och Jönköping som alla genomfört möten och andra aktiviteter under 2018. I november arrangerades en 
utbildningsdag för arbetsgrupper i Stockholm, i syfte att öka kunskapen om HRV samt om 
argumentationsteknik och medlemsvärvning. Inom ramarna för GAPFs nya stadgar tog styrelsen under 
2018 fram nya nationella riktlinjer för GAPFs lokala verksamhet. De nya riktlinjerna gäller från och med 
den 1 januari 2019. Kontaktuppgifter till respektive arbetsgrupp finns på gapf.se. 

Stockholm. 
Medlemmarna i Stockholm är aktiva och bidrar till verksamheten under Fadimedagarna, liksom vid manifestationer, 
möten, konferenser och planering under resten av året. Den 22 januari 2018 bjöds GAPF in till internationella 
konferensen i Riksdagen av Socialdemokraterna i i samarbete med Tvärpolitiska nätverket Fadimedagarna. Vidare 
arrangerades den årliga Fadimegalan 2018 med artister och talare under ledning av Nisti Stêrk.  
Göteborg. 
GAPFs arbetsgrupp i Göteborg har under året organiserat sex möten och flera andra aktiviteter. Bland annat hölls 
en minnesgala den 4 februari under Fadimedagarna. Stödorganisationer för minnesgalan var HumanistHjälpen, 
Humanisterna Väst och ABF. Totalt deltog cirka 200 personer. Bokmässan är ett av arbetsgruppens större projekt 
där GAPF för tredje året fanns representerade med egen monter på internationella torget. Helene Bergman släppte  
2017 sin bok med intervjuer med starka invandrarkvinnor: “Förortens Grupp 8 – 2000-talets kvinnokamp”. I maj 
genomfördes ett panelsamtal om ’Våldet i våra förorter’. I panelen satt bl a Amineh Kakabaveh, ordförande i 
Varken hora eller kuvad och riksdagsledamot (V) samt frilansskribenten Sofie Löwenmark. Kompetensen har höjts 
i Göteborgs arbetsgrupp då fem personer genomgick GAPFs utbildning för stödpersoner i Stockholm. 
Kontaktperson för arbetsgruppen är Christer Johansson. 
Jönköping. 
Under 2018 deltog gruppen under utbildningsdagen i Stockholm. Arbetsgruppens kontaktperson är Jeanette 
Fredriksson. Under 2018 har arbetsgruppen expanderat och genomfört en rad olika aktiviteter, bland annat 
arrangerades en utbildningsdag under internationella kvinnodagen där journalisten och författaren Galaxia Wallin 
föreläste med GAPFs debattör och projektledare Omar Makram. Arbetsgruppen startades under 2017. 
Malmö.  
Arbetsgruppen arrangerade en minnesstund som innehöll musik, dikt, panelsamtal och Fadimes Riksdagstal under 
Fadimedagarna 2018. I panelen ingick Stina Malmqvist (hederssamordnare i Lund), Stina Karlgrund (polisintendent 
region syd), Margot Olsson (kvinnofridssamordnare i Malmö stad) och Juno Blom (L), och Mariam Taheri som är 
kontaktperson för arbetsgruppen i Malmö. Samtalsledare var Magnus Timmerby från Humanisterna Syd. 
Uppsala.  
Uppsala arbetsgrupp deltog, liksom tidigare år, vid kransnedläggningen vid Fadime och Songüls gravplats. 
Medverkade under minnesstunden gjorde Göran Enander,  landshövding Uppsala län, sångaren och gitarristen 
Martin Piano, Fredrik Ahlstedt som är kommunstyrelsens 2:e vice ordförande (M), Mohammad Hassan (L), 
Humanisterna Uppsala, TRIS– Tjejers Rätt i Samhället, Kvinnor för fred Uppsala, VHEK Varken Hora Eller 
Kuvad, Uppsala Kvinnojour och Rosendalsgymnasiet i Uppsala..  
Gävle.  
Gunilla von Wachenfeldt och gruppmedlemmarna Ulrika von Wachenfeldt samt Linn af  Klinteberg har hållit 
föreläsningar för kvinnojourer i länet. Kontaktperson för arbetsgruppen i Gävle är Ulrika von Wachenfeldt. Under 
2018 arrangerades Fadimedagen på Gävle bibliotek där det anhölls en föreläsning och sedan en paneldiskussion 
med samhällsdebattören och forskaren Devin Rexvid. 
Söderhamn.  
Under Fadimedagarna 2018 arrangerades en minnesvecka på Söderhamns Stadsbibliotek.  Tillsammans hedrade de 
minnet av Fadime Sahindal fram till och med mitten på februari. 

http://gapf.se/kontakt/
http://gapf.se/kontakt/
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Medlemmar & stödorganisationer.
Medlemmarna i GAPF gör skillnad för den utsatta målgruppen. Med ett medlemskap är du med och bidrar till ett bättre 
samhälle, där alla kan göra egna livsval, och ingen ska behöva drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Den som, 
förutom att vara medlem, vill engagera sig aktivt i arbetet, har goda möjligheter till detta. Medlemsavgiften är 240 kr för 
vuxna (26 år och uppåt) och 120 kr för ungdomar (upp till 25 år). Antalet betalande medlemmar per 31 december 2018 var 
totalt 2 277 personer. 

Antalet stödorganisationer inom Fadimedagarna nätverket ökar för varje år. Antalet stödorganisationer har ökat sedan förra 
året, totalt valde 130 organisationer att stödja GAPFs arbete under året med en valfri summa mellan 1 000 – 10 000 kr. De 
har deltagit aktivt i evenemang eller arrangerat egna evenemang i samarbete med GAPF.  Riksorganisationen GAPF har 
också ett 90-konto. 

Läs mer om medlemskap, stödorganisationer och att skänka en gåva på www.gapf.se. 

Årsmöte 15 april 2018.
Årsmöte hölls på Berns i Stockholm den 15 april 2018. Röstlängden fastställdes till 29 medlemmar. En föreläsning 
hölls av GAPFs Goodwill Ambassadör 2018 Thomas Björkman som talade under rubriken ”Bortom 
identitetspolitiken - hur hamnade vi här och vad kommer härnäst?”. Sara Mohammad (ordförande GAPF) 
redogjorde för GAPFs verksamhetsberättelse 2017. Styrelsen presenterade verksamhetens tre pelare för 2017 och 
den verksamhet som hade bedrivits i flera städer. B.la. hade Fadimedagarna 2017 genomförts med stöd av ett 
hundratal stödorganisationer. Samarbetet med Goodwill Ambassadörerna har varit framgångsrikt. Medlemsantalet 
hade ökat avsevärt. 

GAPFs ekonomiska årsredovisning föredrogs av kassören Leena Hasanen.

Foto: Petra Kyllerman

Till styrelsen valdes:  
Sara Mohammad som ordförande, Anders Leckne som vice ordförande, Leena Hasanen som kassör samt 
Håkan Carlson, Cecilia Elving, Per Strängberg, Helén Carlson , Gunilla von Wachenfeldt och Ann Katrin 
Åslund som val av övriga ledamöter.

http://www.gapf.se
http://www.gapf.se
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Stödverksamhet.
Pela Fadime Stödjouren.
GAPF har en nationell stödjour, Pela och Fadime stödjouren, som utsatta personer och dess anhöriga kan kontakta 
anonymt. Där kan de få stöd och hjälp till att leva ett friare liv och komma vidare i svåra situationer. GAPF erbjuder 
psykologiska och juridiska stödsamtal samt stödpersoner. Vi erbjuder också rådgivning till yrkesverksamma inom 
bland annat socialtjänst och skola. Så gott som dagligen hanterar kanslipersonalen inkommande stödsamtal och 
koordinerar efter bedömning de insatser GAPF kan göra för de stödsökande.  

Det ökande antalet fall som når GAPF genom den egna stödjouren visar att problemet med hederskultur och hedersvåld växer. 
Pela och Fadime stödjouren är en nationellt stödjour med säte i Stockholm. Stödjouren är delvis finansierad av 
socialförvaltningen i Stockholm. Stödjouren är GAPFs kärna och antalet inkommande fall ökar hela tiden, i synnerhet i 
samband med GAPFs opinionsbildande aktiviteter under Fadimedagarna, då GAPF får extra mycket utrymme i media. 

Under 2018 har GAPF haft cirka 700 ärenden som berör 1 046 HRV-utsatta personer. De utsatta som 
kontaktar GAPF bor i hela landet. Vi har under året arbetat med flera personer med svenskt medborgarskap, 
som befunnit sig utanför Sverige, och då befunnit sig i fara i form av hot om våld eller tvångsgifte. För siffror 
och statistisk - se nästa sida. 
 
Projektet Pela och Fadime Stödjouren för hedersutsatta
invånare i Stockholm stad.  
Inom ramarna för stödjouren har vi ett specifikt projekt med ekonomiskt stöd av Socialtjänstförvaltningen i 

Stockholm som enbart riktar sig till hedersvåldsutsatta personer i Stockholm stad. 

 Pela och Fadime stödjouren erbjuder:  
• Nationell stödjour öppen dygnet runt 
• Psykologiska och juridiska stödsamtal i samarbete med utbildade psykologer, samtalsterapeuter och 

advokatbyråer 
• Utbildningar och rådgivning till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med eller kan 

komma i kontakt med HRV-utsatta 
• Ett stort nätverk av stödpersoner runt om i landet 
•  Chattverksamheten som öppnade i december 

Under 2018 utbildades 40 nya stödpersoner. GAPF har utarbetat och 
använt sig sig av en egen framtagen handbok ”Berätta inte för någon om 
vårt samtal!” med samtalsmetodik för elevhälsopersonal som stödjer HRV-
utsatta ungdomar. Handboken används av stödpersoner, och fokuserar 
framför allt på samtalen med stödsökande och ger tips på intervjuteknik.  
 

GAPFs nya chattverksamhet. 
Den 12 december 2018 lanserade GAPF sin egna chattverksamhet dit 
personer som är utsatta eller anhöriga kan vända sig för att få råd och 
stöd. Chatten är för nuvarande öppen varje onsdag mellan kl. 19 - 21. 
Varannan torsdag under jämna veckor är chatten bemannad av jurister 
mellan kl. 18 - 20. Varje onsdag bemannas chatten av två av GAPFs 
utbildade stödpersoner och varannan torsdag bemannas GAPFs chatt av 
två advokater från VOX advokatbyrå. Den långsiktliga planen är att 
GAPFs chatt ska vara öppen fler dagar i veckan. 

Advokaterna Mia Joleby och Caroline Brännström från VOX 
Advokatbyrå bemannar chatten varannan torsdag under jämna veckor,
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GAPFs statistik inom 
stödverksamheten år 2018.

 

 

GAPF har hanterat 700 ärenden i Sverige där 1 046 personer varit berörda varav 193 ärenden 

inkom från Stockholm och 101 ärenden från Västra Götaland

Totalt har vi hanterat ärenden i 21 olika län runtom i landet 

560 yrkesverksamma har fått stöd och rådgivning genom vår stödverksamhet 

Majoriteten av de yrkesverksamma som kontaktade oss arbetar på skolor, totalt ringde 153 personer som arbetar på 

skola

Genomfört över 360 psykologiska och juridiska stödsamtal 

Hjälpt 9 barn och kvinnor hem till Sverige med hjälp av UD som varit bortförda mot sin vilja 

Tagit emot 114 klientbesök på Pela och Fadime-stödjouren i Stockholm och 121 möten utanför GAPFs lokal

GAPF har utfört över 6 515 stödinsatser för stödsökande 
 
 

En stödinsats kan innebära allt från psykologiskt, juridiskt och analytiskt stödsamtal till att bara finnas där för att ha ett lyssnade öra. Det kan också 
innebära att ha telefonsamtal, skicka sms, följa med och stötta utsatta personer under pågående rättegång, att närvara med den utsatta hos 

Migrationsverket, att följa med den utsatta till sjukhus, polisstation, kvinnojour, skyddat boende m.m. 
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Utbildningsinsatser.

Utbildat 7000 
personer

och 40 egna 
stödpersoner

inom 
samhällets 

alla sektorer

GAPF håller årligen utbildningar runt om i landet för 
att förebygga HRV och skapa en gemensam 
förståelse i samhället kring HRV. Vi utbildar personal 
inom vården, socialtjänsten, rättsväsendet, polisen, 
politiker samt elever och personal i skolan. Under 
2018 har GAPF utbildat över 7000 personer. 
Föreläsningarnas omfattning varierar från 2 timmar 
till heldagar och syftar till att ge kunskap om 
hederskultur och mekanismer bakom 
hedersrelaterade brott. Utbildningen utgör en bra 
början på ett internt arbete i syfte att starta 
utvecklingsprojekt genom området. Utbildningar 
skräddarsys alltid efter målgruppens behov. Sara 
Mohammad har varit den huvudsakliga föreläsaren i 
utbildningsinsatserna. Men GAPF har genomfört 
utbildningsinsatserna med hjälp av flera andra 
kunniga medlemmar bland andra gymnasieläraren 
Marlene Stenman, författarna och journalisterna 

Mikael Thörnqvist och Helene Bergman, forskaren 
Devin Rexvid, advokaten Gunilla von Wachenfeldt,  
socionomen och författaren Soleyman Ghasemiani, 
GAPFs stödperson och polisen Jeanette Fredriksson 

samt GAPFs  egna projektledare Petra Kyllerman, Omar Makram och Sabina Landstedt. Med större kunskap om hedersrelaterade 
brott kan elever och personal inom skola, ideella organisationer, socialtjänsten, polisen, hälso- och sjukvård, politiker och andra på ett 
bättre sätt identifiera, hantera och se till individens behov i 
dessa ärenden. Alla intäkter från föreläsningar går till 
GAPFs verksamhet. 

Under 2018 erbjöds personal inom sjukvården en 
kostnadsfri utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck 
på nationell nivå (Projektet HUV) finansierad av 
Socialstyrelsen. Här har GAPFs Goodwill Ambassadör 
Camilla Starck, som är ST-läkare inom psykiatrin, föreläst 
och bidragit med sin expertis inom vårdsektorn 
tillsammans med GAPFs grundare och ordförande Sara 
Mohammad. 
 
GAPF utbildade 2000 personer som arbetar inom vården 
runt omkring i landet under 2018. Utbildningen ger en 
grund till hedersrelaterat våld och förtryck, vilka risker som 
finns för HRV-utsatta med journal på nätet, hur man 
bemöter en utsatt person på ett respektfullt sätt, 
användning av tolk, anhöriga i rummet, etc. Möten har 
också hållits med Vårdguiden för att lyfta säkerhetsriskerna för 
utsatta i frågan om nätjournaler.  

GAPFs kansli besöktes den 8 november 2018 av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Sara 
Mohammad presenterade GAPFs verksamhet och förslag på åtgärder, innan hon föreläste om 

hedersrelaterat våld och förtryck samt de utsattas situation i Sverige. Närvarande var delar av GAPFs 
styrelse, kansli och Goodwill Ambassadörer Marléne Stenman, Camilla Starck m.fl. Foto: Elin 

Annwall//Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet besökte även stödjouren den 8 november 2018 där de fick möta och 
samtala med sex utsatta personer som levt eller som fortfarande lever under hedersrelaterat 
våld och förtryck, som fått hjälp av GAPF. Foto: Elin Annwall//Kungl. Hovstaterna



 

 

 

 

 

 

 

�

Opinionsbildning.

18 aktiviteter på 13 
platser under 

Fadimedagarna

19 egna 
programpunkter 

under 
Almedalsveckan

GAPF har synts i 
media cirka 200 

gånger under året

GAPF anordnar årligen ett femtiotal egna opinionsbildande aktiviteter runt om i 
landet för att skapa uppmärksamhet, debatt och påverkan i frågor kring 
hedersrelaterat våld och förtryck. Några av aktiveterna är de årliga 
Fadimedagarna, manifestationer, scenprogram och paneldebatter under 
Internationella Kvinnodagen, Almedalsveckan, Bokmässan, Prideparaden och 
Flickdagen. GAPF syns dagligen i media, och publicerar ett femtiotal egna 
debattartiklar varje år. GAPF agerar också referensgrupp för andra 
organisationer och deltar i hearings och sakråd. 

Fadimedagarna 2018.
Mellan 18 januari och 20 februari arrangerades Fadimedagarna, med stöd av 
drygt 130 organisationer, myndigheter, skolor, företag och stiftelser. Under 
en månad arrangerades ca 20 aktiviteter på 13 platser i landet. 
Fadimedagarna arrangeras med ett årligt tema som arbetsgrupper och 
medverkande uppmanas att inkludera i sina insatser. Temat för 2018 var 
“jämställdhet eller könsapartheid?”. Temat beslutas formellt av styrelsen.  

Fadimedagarna skapar årligen stor uppmärksamhet över hela landet. GAPF 
ser också ett successivt ökat intresse för organisationens arbete, men också 
ökat engagemang i stödet till HRV-utsatta. Fadimedagarna 2018 fick 
betydligt mer plats i media än föregående år. En full förteckning över 
genomförda aktiviteter under Fadimedagarna 2018 finns på gapf.se  

Fadimegalan, Stockholm. 
Bland aktiviteterna fanns bland annat den årliga Fadimegalan på Berns i 
Stockholm, med artister som Carola, Lill Lindfors, Bianca & Tiffany 
Kronlöf, Aminah Al Fakir, David & Malin Watson, Lena Endre, Alexandra 
Rapaport och leddes av Nisti Stêrk. Medverkande talare var Jonas Gardell 
och Jan Björklund. Galan genomfördes av en särskild ledningsgrupp och 
med hjälp av över 40 frivilliga volontärer. Pela och Fadime-utmärkelsen 
2018 gick till Juno Blom (L), som gjort betydande insatser i arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
Kransnedläggning, Uppsala. 
Kransnedläggning och ljuständning genomförs den 21 januari varje år vid 
Fadime Sahindals grav i Uppsala. GAPF arrangerar ceremonin 
tillsammans med lokala politiker och talare. 2018 deltog bland andra 
Uppsalas landshövding Göran Enander, kommunstyrelsens vice 
ordförande (M) Fredrik Ahlstedt, Martin Piano. Arrangemanget bevakas 
varje år av lokala medier i Uppsala.  
Fadimegalan, Göteborg. 
Vid minnesgalan på Göteborgs konserthus deltog artisterna Sara Varga, 
Myrna, Skander och vidare författaren Lars Åberg och kommunstyrelsens 
ordförande Ann-Sofie Hermansson. 
Internationell konferens i Riksdagen, Stockholm. 
Socialdemokraterna bjöd in GAPF till Riksdagen för att tillsammans med 
tvärpolitiska nätverket Fadimedagarna genomföra Fadimedagarnas 
internationella konferens. Årets tema var ”jämställdhet eller könsapartheid?” 
Bland de medverkande fanns Leif  Ericksson, Juno Blom (L), Devin Rexvid, 
Michael Verdicco, Helena Gissén, Jenny Nordberg m.fl. I partiledardebatten 
deltog Jan Björklund (L), Ibrahim Baylan (S), Isabella Lövin (MP), Anders 
Jonsson (C), Elisabeth Svantesson (M) och Lars Adaktusson (KD) inklusive 
internationella gäster från Kanada, England och USA. 

130
stödorganisationer

Juno Blom (Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen 
Östergötland) blev vinnaren av Pela och Fadime-

utmärkelsen år 2018. Foto: Åke Westin

http://gapf.se
http://gapf.se
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Andra opinionsbildande
aktiviteter.
Seminarium om boken Förortens Grupp 8 - Stockholm onsdag 20 juni.  
För 19:e gången hedrade GAPF hedersmördade Pela Atroshis minne och 
för sjätte året Maria Barin Aydins minne i respekt för deras kamp för frihet 
och kärlek. Seminariet modererades av Dilsa Demirbag Sten och 
medverkade gjorde författaren Helene Bergman. Ett panelsamtal hölls med 
Sara Mohammad, Amineh Kakabaveh, Gulan Avci, Celiha Dagli och 
Hanna Gadban. Tal hölls av Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare 
vid 
Socialdepartementet. 

GAPF i Almedalen, Visby 1 juli – 6 juli 2018.  
GAPF deltog i Almedalsveckan med egna seminarier och deltog i andras 
seminarier. Bland annat genomfördes ett panelsamtal på temat ”skydd mot 
religiös påverkan minderåriga” med Maria Stockhaus och Tara Twana. 
Dessutom gjordes flera utfrågningar av partiledare och ministrar. Under 
Almedalsveckan intervjuade vi 5 partiledare, vidare genomfördes 
panelsamtal med riksdagsledamöter, myndighetsrepresentanter från UD 
m.fl. Totalt arrangerade GAPF 19 programpunkter och medverkade i 
ytterligare aktiviteter under veckan. GAPF vill innerligt tacka Volkswagen 
som med sin generositet sponsrade Riksorganisationen GAPF med två 

EuroPride, 4 augusti 2018. 
GAPF deltog i den årliga paraden som avslutar Stockholm Pride, för att 
uppmärksamma HBTQ-personers utsatthet inom hederskulturen och 
rätten till kärlek, frihet och rätten att få älska vem man vill!  
I manifestationen ”Solidaritet för slöjvägrarna i Sverige” deltog över 30 
personer deltog i paraden tillsammans med GAPF.  

Bokmässan Göteborg, 27 september – 30 september 2018.  
För fjärde året i rad medverkade GAPF på bokmässan i Göteborg. 
Förutom att GAPF hade en egen monter på internationella torget i 
samarbete med arbetsgruppen Göteborg, medverkade Sara Mohammad i 
flera programpunkter på scenen. På temat ”Från ord till handling” deltog 
GAPF i 3 programpunkter under bokmässan. I panelsamtalet som 
modererades av Susanne Delastacia, var jämställdhetsmyndighetens Mikael 
Thörn och riksdagsledamoten Juno Blom inbjudna. Författaren Maria 
Rashidi berättade också om sin bok ”Bränd frihet”.  

 
Internationella Flickdagen, riksdagen 11 oktober 2018. 
På Internationella Flickdagen bjöd ”Tvärpolitiska nätverket 
Fadimedagarna” in GAPF till Riksdagen för att tillsammans genomföra ett 
seminarium och författarsamtal i syfte att uppmärksamma flickors 
utsatthet runtom i världen. Temat för seminariet var “Från ord till 
handling”. Medverkande var bland andra människorättsjuristen Parul 
Shar ma , kurd -danska Sara Omar , fö r f a t t a r innan bakom 
”Dödstvätterskan”, blev inbjuden från Danmark, riksdagsledamoten Juno 
Blom, Socialstyrelsens stabschef  Urban Lindberg, strategiska rådgivaren på  
Jämställdhetsmyndigheten Niclas Järvklo, m.fl. Riksdagsrepresentanter, 
människorättsaktivister och politiska redaktörer m.fl.

Maria Rashidi, Susanne Delastacia och Elisabeth Olsen vid Bokmässan i 

Helene Bergman. Foto: Petra Kyllerman

Almedalen 2018. Foto: Petra Kyllerman

Faw Azzat, Natalia Nader, Susanne Delastacia, Sara Omar, Sara 
Mohammad, Maria Stockhaus och Linn Rivero Mildén i Riksdagen.
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SOS - Samtal Och Stöd.
Projektet SOS syftar till att motverka och förebygga att ungdomar utsätts 
för hedersrelaterat våld och förtryck, att de inte får leva ett fritt liv baserat 
på egna val vad gäller klädsel, umgänge, att de inte tillåts delta i alla 
skolaktiviteter, blir bortgifta i samband med en resa till föräldrarnas gamla 
hemland, etc. Målen med projektet är att årligen att ge stöd till ungdomar, 
både flickor och pojkar, som utsatts eller utsätts för hedersrelaterat våld; 
att bygga en plattform för fortsatt arbete med stöd och samtal för 
målgruppen; att skapa uppmärksamhet, debatt och påverkan i frågor kring 
ungdomar och hedersrelaterat våld. Inom projektet erbjuds bland annat 
skolelever att delta i skapande verksamhet med rollspel, film, foto, musik, 
med mera. Där kan de  gestalta och berätta om deras upplevelser. SOS 
finansieras av stödjande stiftelser och organisationer. 3 700 personer har 
utbildats vid 35 utbildningstillfällen inom ramarna för projektet.  

SOL - Samverkan Och Lärande.
För tredje året i rad har projektet SOL, med stöd av Socialstyrelsen, möjliggjort metodutveckling av GAPFs rutiner och gett 
kompetensutveckling för de som jobbar inom ramarna för GAPFs stödverksamhet. Kvaliteten i GAPFs stödarbete för flickor 
och pojkar, kvinnor och män som utsätts för hedersrelaterat våld har höjts. Målet var att arbeta på ett likartat sätt i hela 
organisationen för att stärka GAPFs medarbetare i sina ställningstaganden och säkerställa att rätt åtgärder vidtas i varje enskilt 
fall. Till följd av SOL kan vi försäkra oss om att att vi kommit ett steg närmre målet. 

Inom ramarna för SOL arrangerades totalt tre utbildningshelger vid olika tillfällen. Den första utbildningshelgen anlades 
den 6 - 7 oktober och riktade sig till GAPFs stödpersoner, för att ge dem ytterligare verktyg och kompetens. Den 10 - 11 
november år 2018 arrangerades två heldagsworkshops på Lovik Hotell & Konferens  för tredje året i rad. Under denna 
utbildningshelg var målgruppen medlemmar som önskar att bli nya volontärer och/eller stödpersoner åt hedersutsatta. 
Inför denna utbildningshelg låg yttersta fokus vid att rekrytera fler unga vuxna medlemmar.  

 
GAPF ser ett behov av att engagera fler i den yngre 
ålderskategorin. Föreläsare var Sara Mohammad, Caroline 
Brännström och Mia Joleby från VOX Advokatbyrå, 
Marléne Stenman, Sabina Landstedt och Omar Makram, 
Negin Amirekhtiar, Bayan Nasih och Hans Cagnell. 
 
Årets sista utbildningshelg inom projektet SOL 
arrangerades den 1 - 2 december. Utbildningshelgens 
första dag var öppen för både volontärer, medlemmar och 
stödpersoner. Den 2 december riktade sig specifikt till 
utbildade volontärer och stödpersoner som önskade att 
lära sig hantera GAPFs nya chattverksamhet. Deltagarnas 
utvärdering påvisade att det finns både ett intresse och 
tillika behov av att utföra vidareutvecklande utbildning 
inom ramarna för projektet SOL

Verksamhetsprojekt.

GAPFs föreläsare Camilla Starck.
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Finansiering.
Stiftelser vi valt att lyfta fram särskilt i år.
GAPF är innerligt tacksamma för allt stöd och alla bidrag som inkommer varje år. I år har vi valt att lyfta 
fram några bidragsgivare och redogöra för vad bidragen möjliggjort för oss under året som gått.  

 Mangaboken 
”Förbjuden kärlek”. 
Boken ”Förbjuden kärlek” är producerad 
av GAPF i samarbete med tecknaren Foo 
Swe Chin och Cause Vision som är en 
icke vinstdrivande organisation som 
producerar media i syfte att utbilda och 
skapa medvetenhet kring sociala frågor i 
världen. Handlingen är utformad av 
GAPFs projektledare och debattör Omar 
Makram och manus av Natsuko Utsumi. 
Översättning från engelska till svenska har 
genomförts med hjälp av Carolin Ekman. 
Målet med mangaboken är att den ska 
spridas och diskuteras i skolor med unga 
vuxna som målgrupp. 

Stiftelser och fonder som stöttat GAPF 2018. 
Stiftelsen Oscar Hirschs Minne & Byggnadsstiftelsen S:T Erik, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, Kronprinsessan Margaretas 
Minnesfond, Åhlén-stiftelsen, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Hedlundska stiftelsen, Ulla & Lennart Wallenstam Stiftelsen, Stiftelsen Solstickan, Lundströms 
Stiftelse, Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne, C.J. Roos af  Hjelmsäter, Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, Dahlströmska Stiftelsen, Lundströms 
Stiftelse,   C F, Stieg Larsson Stiftelse, Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse, Stiftelsen Hierta Retzius stipendiefond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kungliga Sällskapet Pro Patria, 
Stiftelsen Dalheimers donation, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne & Byggnadsstiftelsen S:T Erik 

”Den ultimata 
knytblusen” av 
Camilla Thulin 
och Sara 
Danius 
I samband med Camilla Thulins 
visning på modeveckan 2018 i  
Stockholm överraskade Svenska 
Akademins före detta ständiga 
sekreterare Sara Danius med en  
egendesignad knytblus på catwalken. 
Blusens tryck är speciellt framtaget  
av Camilla Thulin Design AB enligt 
Danius önskemål och föreställer 
den knutna näven inuti 
kvinnosymbolen. Överskottet 
av försäljningen av knytblusen 
skulle skänkas till en noga 
utvald organisation som 
främjar kvinnor. Enligt Sara 
Danius önskemål gick 
överskottet oavkortat till 
GAPF. 

Stiftelsen Solstickan, 
Åhlén stiftelsen, 
Stiftelsen Einar Belvén  
& Kronprinsessparets 
stiftelse.
Ovannämnda stiftelser har med sina generösa bidrag under 
2018 bland annat gjort det möjligt för GAPF att under året: 

• genomföra stödinsatser till ungdomar som utsatts 
eller utsätts för hedersrelaterat våld. 

• bygga en plattform, ett stöd- och kunskapscentrum, 
för fortsatt arbete med stöd och samtal för 
målgruppen. 

• skapa uppmärksamhet, debatt och påverkan i frågor 
kring ungdomar och hedersrelaterat våld.  

• möta uppsatsskrivande studenter, utbildnings- och 
läromedelsföretag, journalister och politiska partier som 
behövt hjälp i frågan om HRV. 

• arbeta med vårt programförslag där vi tydliggör vilka förändringar 
som måste åstadkommas för att skydda utsatta för HRV. 

• stärka vår stödverksamhet för hedersutsatta i Sverige. 
• arrangera ett sommarläger som tillägnades hedersutsatta 

kvinnor och barn.

Studi 
Vi är en del av ett forskningsprojekt som drivs av Studi.se med 
finansiering från Vinnova i samarbete med studenter från KTH. 
Projektets målsättning är att producera flerspråkiga digitala 
läromedel  för ungdomar, där man arbetar med ljud, bild och text 
på olika språk utifrån ett vetenskapligt inlärningsperspektiv. Hur 
ska man utbilda inom sexualkunskap och olika uttryck för 
hederskultur? GAPF och  RFSU kontaktades för att ingå i en 
projekt- och referensgrupp som tar fram ett 30-tal kortfilmer som 
berör HRV, könsstympning, myten om mödomshinnan, 
barnäktenskap m.m. 

Foto: Niklas Palmklint

Foto: Fashion Week Stockholm

https://www.facebook.com/studisverige/?__tn__=K-R&eid=ARAFlt-7gEI-5w18NP88hKQOR_EBsdXUvefMye_j1XpnAF5nOetND1jfPPmY3RnFP2XhWKzP1iE8br3p&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvvk4yeDwwrm8954jqrzhgGCXVNHeWufiDHSbOe0KLFkEV6I6PpVOFHqoAv58tXtSLAaTJo318_pZUp0TeWf5yZKnGTS6d9S_Yz0VVfDkRXb7PgJ1eDN_Hw4XmYj3DvPHem43R0gWBa4RxUWp0ijLl_ngT4Dn4TPVbfSSZ8fx65qKYnddfyqphFL7MBR0tv-P_3pidfn9HUGxrwsmBsGpWGOYle8uqkryHX-tcfLjDDu4iKv3AfJfQXBMWgfLEufL4-mGJFPe0E2TV6_Jv9GVr7UrWOPXe6l2j-CKJPFNIy2hbMG4_D2Ef82xq9Cze6rmI6X29slOtDgJu-6WFQkHALg
https://www.facebook.com/vinnovase/?__tn__=K-R&eid=ARAHV17U-00LtqLxmLO6tCvN0CBe6nftq4BhZP3kpgO7aB_MgEKmYsW4fxflDMLqA6MryGY_uF642gfG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvvk4yeDwwrm8954jqrzhgGCXVNHeWufiDHSbOe0KLFkEV6I6PpVOFHqoAv58tXtSLAaTJo318_pZUp0TeWf5yZKnGTS6d9S_Yz0VVfDkRXb7PgJ1eDN_Hw4XmYj3DvPHem43R0gWBa4RxUWp0ijLl_ngT4Dn4TPVbfSSZ8fx65qKYnddfyqphFL7MBR0tv-P_3pidfn9HUGxrwsmBsGpWGOYle8uqkryHX-tcfLjDDu4iKv3AfJfQXBMWgfLEufL4-mGJFPe0E2TV6_Jv9GVr7UrWOPXe6l2j-CKJPFNIy2hbMG4_D2Ef82xq9Cze6rmI6X29slOtDgJu-6WFQkHALg
https://www.facebook.com/rfsu.se/?__tn__=K-R&eid=ARBqz1qSO6Y9A8HQ4rF5bi89_JFTWjER7Vz5JU20xg30PLwwfSXaTI8eWLc8QcAGU7tI047Wi0mQycZs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvvk4yeDwwrm8954jqrzhgGCXVNHeWufiDHSbOe0KLFkEV6I6PpVOFHqoAv58tXtSLAaTJo318_pZUp0TeWf5yZKnGTS6d9S_Yz0VVfDkRXb7PgJ1eDN_Hw4XmYj3DvPHem43R0gWBa4RxUWp0ijLl_ngT4Dn4TPVbfSSZ8fx65qKYnddfyqphFL7MBR0tv-P_3pidfn9HUGxrwsmBsGpWGOYle8uqkryHX-tcfLjDDu4iKv3AfJfQXBMWgfLEufL4-mGJFPe0E2TV6_Jv9GVr7UrWOPXe6l2j-CKJPFNIy2hbMG4_D2Ef82xq9Cze6rmI6X29slOtDgJu-6WFQkHALg
https://www.facebook.com/studisverige/?__tn__=K-R&eid=ARAFlt-7gEI-5w18NP88hKQOR_EBsdXUvefMye_j1XpnAF5nOetND1jfPPmY3RnFP2XhWKzP1iE8br3p&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvvk4yeDwwrm8954jqrzhgGCXVNHeWufiDHSbOe0KLFkEV6I6PpVOFHqoAv58tXtSLAaTJo318_pZUp0TeWf5yZKnGTS6d9S_Yz0VVfDkRXb7PgJ1eDN_Hw4XmYj3DvPHem43R0gWBa4RxUWp0ijLl_ngT4Dn4TPVbfSSZ8fx65qKYnddfyqphFL7MBR0tv-P_3pidfn9HUGxrwsmBsGpWGOYle8uqkryHX-tcfLjDDu4iKv3AfJfQXBMWgfLEufL4-mGJFPe0E2TV6_Jv9GVr7UrWOPXe6l2j-CKJPFNIy2hbMG4_D2Ef82xq9Cze6rmI6X29slOtDgJu-6WFQkHALg
https://www.facebook.com/vinnovase/?__tn__=K-R&eid=ARAHV17U-00LtqLxmLO6tCvN0CBe6nftq4BhZP3kpgO7aB_MgEKmYsW4fxflDMLqA6MryGY_uF642gfG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvvk4yeDwwrm8954jqrzhgGCXVNHeWufiDHSbOe0KLFkEV6I6PpVOFHqoAv58tXtSLAaTJo318_pZUp0TeWf5yZKnGTS6d9S_Yz0VVfDkRXb7PgJ1eDN_Hw4XmYj3DvPHem43R0gWBa4RxUWp0ijLl_ngT4Dn4TPVbfSSZ8fx65qKYnddfyqphFL7MBR0tv-P_3pidfn9HUGxrwsmBsGpWGOYle8uqkryHX-tcfLjDDu4iKv3AfJfQXBMWgfLEufL4-mGJFPe0E2TV6_Jv9GVr7UrWOPXe6l2j-CKJPFNIy2hbMG4_D2Ef82xq9Cze6rmI6X29slOtDgJu-6WFQkHALg
https://www.facebook.com/rfsu.se/?__tn__=K-R&eid=ARBqz1qSO6Y9A8HQ4rF5bi89_JFTWjER7Vz5JU20xg30PLwwfSXaTI8eWLc8QcAGU7tI047Wi0mQycZs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvvk4yeDwwrm8954jqrzhgGCXVNHeWufiDHSbOe0KLFkEV6I6PpVOFHqoAv58tXtSLAaTJo318_pZUp0TeWf5yZKnGTS6d9S_Yz0VVfDkRXb7PgJ1eDN_Hw4XmYj3DvPHem43R0gWBa4RxUWp0ijLl_ngT4Dn4TPVbfSSZ8fx65qKYnddfyqphFL7MBR0tv-P_3pidfn9HUGxrwsmBsGpWGOYle8uqkryHX-tcfLjDDu4iKv3AfJfQXBMWgfLEufL4-mGJFPe0E2TV6_Jv9GVr7UrWOPXe6l2j-CKJPFNIy2hbMG4_D2Ef82xq9Cze6rmI6X29slOtDgJu-6WFQkHALg
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 227 
omnämnanden i 

media under 2018

42 egna artiklar 
publicerade i 

media under 2018

Kommunikation.
GAPFs externa kommunikation är av central betydelse för 
vår digitala informationsspridning och opinionsbildning. 
Målet med GAPFs strategiska kommunikation hjälper oss 
att bli ännu fler och ger en starkare röst i de frågor vi 
arbetar med för att därmed säkra den långsiktiga 
finansieringen. Detta har också implementerats i 
verksamheten och på flera plattformar under 2018. 

Under året har GAPF också arbetat med en modernisering 
av logotyp, hemsida och kampanjidéer i samarbete med 
byrån House of  Friends. I väntan på lämplig plats har 
dessutom en utomhusaffisch skapats som GAPF får 
sponsrat av JC Decaux. Projektet och lanseringen av 
GAPFs nya hemsida kommer fortsätta drivas under 2019. 

Sociala medier.
2018 har GAPF gjort ett omfattande arbete vad gäller extern kommunikation 
och sociala medier. Vi använde oss av en kriskommunikationsplan och en 
kommunikationspolicy som utarbetats där strategi för GAPFs externa 
kommunikation, kontakt med press och media samt sociala medier-strategi 
ingår. 

GAPFs sociala medier har, utöver det ovannämnda, försetts med regler för 
kommentarsfälten, vilket syftar till att förbättra atmosfären i våra digitala 
kanaler. Det sker även genom daglig moderering av både Facebook och 
Instagram. Detta har gett resultat då antalet följare har ökat i båda kanaler och 
diskussionsklimatet i kommentarsfälten har förbättrats.  

I slutet av 2018 har vi 27 339 följare på Facebook.  
En ökning med 1 339 följare sedan slutet av 2017. 

GAPFs sociala kanaler.

GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime

gapf_riksorganisation

GAPF

  # gapf

Över 7 000 följare 
på Twitter

27 000 följare på 
Facebook

https://www.facebook.com/RiksorganisationenGAPF/
https://twitter.com/gapf?lang=en
https://www.instagram.com/gapf_riksorganisation/
https://twitter.com/gapf?lang=en
https://www.facebook.com/RiksorganisationenGAPF/
https://www.instagram.com/gapf_riksorganisation/
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Sverige idag.

10%  av Sveriges unga mellan 16 - 25 år (124 000) är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Av de utsatta som tagit kontakt med Länsstyrelsen Östergötland har 72% utsatts av sina egna föräldrar 

Utrikesdepartementet hanterade totalt 127 inkomna fall om bortförda barn.  

Minst  38 000  kvinnor är könsstympade, varav  7 000  minderåriga. 

     Ytterligare 19 000 flickor riskerar att utsättas för könsstympning i Sverige enligt Socialstyrelsen. 

Minst 132 asylsökande barn under 18 år har registrerats som gifta trots att vi har lagar mot barnäktenskap, 
enligt Migrationsverket från 2015. 

Det finns bara 3 fällande domar trots att lagen mot könsstympning funnits sedan 1982. 

Cirka  292  polygamiäktenskap är registrerade hos Skatteverket, trots att det är mot svensk lagstiftning. 
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GAPFs förslag inom 11 områden. 
GAPF anser att det svenska samhället måste vidta åtgärder för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck och ge 
ett förbättrat stöd till de som är drabbade. Därför har GAPF under 2018 arbetat med att uppdatera sina ”12 
förslagspunkter” från 2014 till ett program med GAPFs förslag inom 11 områden för utökat och förstärkt skydd åt 
personer utsatta för HRV. Förslagen är indelade i lagstiftande församling, regering, kommuner och landsting, utan 
inbördes ordning och det kommer att publiceras i sin helhet under 2019. Nedan finns ett urval av de förslag som vi 
utarbetat tillsammans med en referensgrupp, bestående av personer med expertis inom olika yrkesområden samt 
kunskap inom HRV.

   Äktenskapslagar och deras   
   tillämpningar.

• Inför ett barnäktenskapsbrott med lägre beviskrav och 
synliggör mannens ansvar att försäkra sig om åldern på 
den person som han gifter sig med. 

• Polygami ska vara förbjudet i Sverige oavsett var 
äktenskapet ingicks.  

• Se över möjligheterna att göra en seriositetsprövning före 
beviljade av uppehållstillstånd vid familjeanknytning 
oavsett formen för relationen. 

Barn och kvinnor som är  
eller riskerar att bli bortförda  
utomlands. 
•  Alla kommuner ska inventera antalet bortförda 

barn och kvinnor samt barn som riskerar att föras 

bort. 

•  Socialstyrelsen ska utarbeta en nationell 
handlingsplan med åtgärder för att skydda och 

hjälpa barn och unga som riskerar att föras bort, 
samt att hämta hem bortförda barn och kvinnor. 

•  Inför utreseförbud och möjliggör beslagtagande 

av pass i de fall barn riskerar att föras ut ur landet. 

•  Utrikesdepartementet ska inrätta ett permanent 

samordningscenter som hjälper bortförda barn 
och ungdomar att komma hem till Sverige. 

Särreglering och egen brottskod   
för hedersbrott. 

• Inför en egen brottsrubricering för hedersbrott samt inför 
av ny lagstiftning med straffskärpning om heder är motivet.  

• Göra det kriminellt att ”bota” HBTQ personer från deras 
sexuella läggning. 

• Utbilda och utarbeta särskilda rutiner för hantering av 
ärenden som rör hedersbrott för polis (åtgärdskort), 
åklagare och domare. 

• Möjliggör livslång skyddad identitet till personer utsatta för 
hedersbrott. Idag måste skyddet förnyas vartannat år.

Religiös påverkan av minderåriga.  

• Förbjud religiösa förskolor- och friskolor som omfattas av 
läroplanen. 

• Förbud hijab på flickor och motverka därmed sexualisering 
av flickor. 

Åtgärder.

Statsminister Stefan Löfven bjöd in GAPF till Sagerska huset den 4 juni 
2018 för samtal. GAPFs representanter på plats var Anders Leckne, Petra 
Kyllerman, Sara Mohammad och Per Strängberg som presenterade GAPFs 
verksamhet och förslag på åtgärder i arbetet mot HRV. GAPF lämnade även 
några handskrivna brev från utsatta personer till statsministern.
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Asylrätt och integration. 

• Migrationsverket ska i sin bedömning av asylsäl ta 

hänsyn till om en person har begått ett grovt brott i 

Sverige. Hedersrelaterad brottslighet, utifrån ett visst 

straffvärde, ska anses som en försvårande 

omständighet. 

• Förbättra utredningar för asylsökande personer som 

är hedersmordshotade. 

• Migrationsverket ska kontinuerligt utbilda sin 

personal inom området hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

Kommunala handlingsplaner.

•  Kommuner ska ha en samordnare mot hedersrelaterat våld och 
förtryck för att kvalitetssäkra arbetet. Samordnaren ska ha en 
gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med HRV-frågor. 

• Kommunala handlingsplaner ska finnas inom alla relevanta 
myndigheter i landets kommuner.  

• Kommunen ska aktivt motverka könsseparatistiska aktiviteter 
som cementerar könsroller och motverkar jämställdhet, t.ex. 
könsseparata badtider 

•  Socialnämnden ska stoppa barns umgänge med en pappa som 
mördat deras mamma. Denna punkt måste gälla alla pappor som 
mördar sina fruar oavsett hedersmotiv eller annat motiv. 

Åtgärdsprogram i sjukvården.
• Inför utbildning om hedersrelaterat våld- och förtryck som utbildningspunkt på samtliga 
vårdutbildningar.  

• Vårdgivaren ska vid varje besök fråga patienten om någon annan har tillgång till e-legitimationen eller 

kan få tillgång till e-legitimationen. Om någon annan har eller kan få tillgång till e-legitimationen ska 
vårdgivaren vidta åtgärder så att sekretessbelagd information inte kommer obehöriga tillhanda på ett 

sådant sätt att hotbilden mot personen ökar.  

• Sjukvården ska säkerställa att alla anställda och nyanställda har en grundutbildning om HRV genom att 

årligen anordna obligatoriska utbildningsdagar.

Könsstympning och oskuldskontroller.
• Inför obligatorisk inspektion av flickors underliv av skolhälsovården, 
på samma sätt som inspektion av pojkars kön idag sker. Detta skulle 
möjliggöra upptäckt av könsstympning och samtidigt neutralisera 
förhållningssättet till könet för flickor.  

• Förbjud oskuldskontroller och operationer. Läkare som är inblandade 
ska omedelbart mista sin legitimation. Den som kräver en 
oskuldskontroll ska straffas.  

•  Utarbeta en nollvision med åtgärder som har som mål att fullständigt 
eliminera könsstympning av omyndiga flickor som har sin hemvist i 
Sverige. 

•  Inför ett nationellt kompetensteam av läkare specialiserade på att 
identifiera könsstympade flickor, där polisanmälan görs vid bekräftad 
förekomst av övergreppet.

Foto: Suzy Hazelwood
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Priser och utmärkelser.

Guldhjulet-priset 2018
Riksorganisationen GAPF tilldelades Guldhjulet-priset på 180 882:- för sina insatser mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. ”Guldhjulets stöd har stor betydelse och gör det möjligt för oss 
att göra ännu mer skillnad i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Att kämpa mot 
hedersrelaterat våld och förtryck är en svår uppgift. Det gör att GAPFs kamp är viktigare än 
någonsin”.

Elin Wägner-
sällskapets utmärkelse
”Årets väckarklocka”
GAPFs Sabina Landstedt och Sara Mohammad tog emot 

Elin Wägner-sällskapets utmärkelse Årets Väckarklocka, 

för GAPFs arbete ”att synliggöra och motverka 

hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige”. Som 

ordförande Sara Mohammad själv uttryckte det kommer 

organisationen “självklart att använda väckarklockan för 

att väcka den nya regeringen”. 

http://www.elinwagner.se/
http://www.elinwagner.se/


Styrelsens tack.
Tack! 

Avslutningsvis vill styrelsen varmt tacka alla som under året givit sitt stöd till GAPFs arbete. Vi tackar alla arbetsgrupper,  

GAPFs stödpersoner, Goodwill Ambassadörer, stödorganisationer och samarbetsorganisationer. Tack till alla som bokat 

utbildningar, alla som deltagit på våra aktiviteter, alla som på något sätt uppmärksammat GAPF och frågan om 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

Och slutligen vill vi tacka alla eldsjälar bland våra medlemmar - ni gör GAPF till en fantastisk organisation. Det är 

tillsammans med er som vi kan ta till krafttag mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket, med målet att skapa ett mer 

jämställt samhälle. Tack! 

Underskrifter

 
Datum och ort
10 april 2019 Stockholm 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Stöd GAPFs arbete.
För ett jämställt samhälle
fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Swish 123 512 82 44

PG 900 627 - 1

Kontakt.
Pela Fadime stödjouren.
Öppet dygnet runt 
Mobil: 070 000 93 28 
Kansli: 08 711 60 32 öppet kontorstid 

e-post: stodjour@gapf.se  

Chatt - gapf.se varje onsdag mellan kl. 19 - 21 med GAPFs  

stödpersoner och varannan torsdag (jämna veckor) mellan kl. 18 - 20 

GAPFs Kansli.
Tel: 08 711 60 32 

e-post: kontakt@gapf.se  

www.gapf.se  

mailto:stodjour@gapf.se
http://gapf.se
mailto:kontakt@gapf.se
http://www.gapf.se
mailto:stodjour@gapf.se
http://gapf.se
mailto:kontakt@gapf.se
http://www.gapf.se
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Glöm Aldrig Pela och Fadime.
Vattugatan 5 

111 52 Stockholm 

Tel: 08 - 711 60 32 e-post: kontakt@gapf.se  www.gapf.se 

mailto:kontakt@gapf.se
http://www.gapf.se
mailto:kontakt@gapf.se
http://www.gapf.se

