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Ordförande har ordet.

Hedersrelaterat våld och förtryck begränsar individens frihet, förhindrar möjligheten till en god och jämlik 
hälsa, inskränker jämställdheten och motverkar integrationen. Stort tack till alla de eldsjälar som under det 
gångna året hjälpt oss att genomföra ett verksamhetsår i vår visions anda, ett jämställt samhälle fritt från 
hedersrelaterat våld och förtryck. Tack till alla medlemmar, styrelsen, ledningsgruppen för Fadimedagarna, 
våra goodwill-ambassadörer, lokala kontaktpersoner över hela landet, stödpersoner och alla volontärer som 
på ideell basis stödjer GAPFs arbete. 

En av de viktiga pelarna i GAPFs verksamhet är stödverksamheten. Under år 2019 har GAPF genomfört fler 
än 10 500 stödinsatser för 1 370 utsatta personer och hjälpt 6 personer, som varit bortförda mot sin vilja, 
hem till Sverige. GAPFs andra pelare är utbildningsinsatser i förebyggande syfte. Under det gångna året har 
GAPF utbildat över 5000 personer i frågan om hedersvåld och förtryck. Genom utbildning vill vi bidra till 
ökad medvetenhet och kunskap för att aktörer i samhället ska kunna identifiera hedersvåld och förtyck och 
erbjuda den hjälp som de utsatta barnen och kvinnorna har rätt till och är i behov av. Vår tredje pelare är 
opinionsbildning. Syftet är att riksdagen ska stifta lagar som skyddar utsatta personer från skadliga sedvänjor 
som inskränker deras rättigheter, personliga integritet och utgör ett hot mot deras liv. Vår ambition är att 
politikerna ska verka för ett jämställt samhälle för alla, oavsett bakgrund, på en stadig sekulär grund och som 
är fritt från hedersrelaterat våld och förtryck. 

GAPF har därför tagit fram skriften ”64 förslag inom 11 områden”. De förslag som presenteras där är 
konkreta idéer för att Sverige ska uppnå FN:s Globala mål i Agenda 2030, eller mer specifikt mål 5 som 
handlar om att uppnå jämställdhet och att alla kvinnor och flickor ska ha egenmakt. Delmål 5.3 handlar om 
att avskaffa skadliga sedvänjor som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, vilket GAPF strävar 
efter. 

Hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga som angår oss alla och även om frågan växer i samhället och 
engagerar alltfler, måste den tas på än större allvar. Vi hoppas därför att 2020 blir året då fler vågar agera och 
tar frågan på det stora allvar som den kräver. Det är viktigt att politiker går från ord till handling, något som 
vi saknat under en lång tid även om vi nu börjar se positiva tecken. Under 2019 har regeringen gett uppdrag 
att utreda utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller 
könsstympning och att hedersrelaterade brott ska ge hårdare straff. Regeringen har även gett riksåklagaren 
uppdrag att se över hur en lag om brott med hedersmotiv kan utformas med egen brottsrubricering. Allt 
detta är en bra början, men det krävs mycket mer. 

GAPF kommer aldrig att sluta kämpa för de utsatta och hoppas att fler vill vara med oss i kampen och 
arbetet för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtyck. 
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Kansli. 
Kansliet är ett levande kunskapscenter som tar emot besök av politiker, ministrar,  myndighetspersoner, opinionsbildare samt 
företrädare från olika organisationer och stiftelser. En stor del av vårt arbete ägnas åt utsatta och vi har en ständig beredskap 
för stödsökande personer. Vi arbetar också med att utveckla vår utbildningsverksamhet och med att genomföra 
opinionsbildande aktiviteter. Under hösten 2019 valde två medarbetare på kansliet att söka sig vidare för nya utmaningar och 
två projektanställningar löpte ut samtidigt, vilket medförde att fyra nya medarbetare anställdes i början på november. 

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 
Jonas Lundgren  sekreterare 
Leena Hasanen   kassör 
Håkan Carlson   ledamot 
Cecilia Elving   ledamot 
Per Strängberg  ledamot 
Ann-Katrin Åslund ledamot 
Helén Carlsson  ledamot 
Faw Azzat  ledamot 

Goodwill Ambassadörer. 
GAPFs Goodwill Ambassadörer fungerar som stöd och utveckling av 
GAPFs arbete för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

Ambassadörerna är personer med olika inflytande och med starka röster i 
samhället. För att skapa uppmärksamhet och intresse för GAPF i så 
många olika miljöer som möjligt, väljs ambassadörer med bland annat 
politiska, journalistiska och konstnärliga plattformar. 

2019 års Goodwill Ambassadörer var Carolin Ekman, Marie Svan, Sara 
Omar, Ann-Sofie Hermansson, Sofie Löwenmark, Faw Azzat,  Magnus 
Ranstorp, Pia Sundhage, Solveig Zander, Lena Adelsohn Liljeroth, Juno 
Blom, Magnus Heljeberg, Mikael Hiljegren, Malcolm Kyeyune, Christian 
Carlsson och Johan Rabaeus. 

GAPFs organisation.

GAPFs goodwill ambassadörer 2019
Fotograf: Jens Reiterer



 

Medlemmar & stödorganisationer. 
När fler medlemmar väljer att stötta GAPF i kampen mot hedersvåld bidrar det till att GAPF får en starkare röst i samhället. 
Med ett medlemskap är du med och bidrar till ett bättre samhälle, där alla ska kunna 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, ges goda 
möjligheter till detta. Medlemsavgiften är 240 kr för vuxna (26 år och uppåt) och 120 kr för ungdomar (mellan 15 till 25 år). 
Antalet betalande medlemmar har ökat från 2277 till per dec 2018 till 2352 per dec 2019. 

Stödorganisationerna bidrar med stöd till Fadimedagarna och stiger i antal för varje år. Många av de 147 organisationer som 
valde att stödja GAPFs arbete under Fadimedagarna 2019, med en valfri summa mellan 1 000 – 10 000 kr, har deltagit aktivt i 
evenemang eller arrangerat egna evenemang i samarbete med GAPF. Varje stödorganisation får möjlighet att bjuda in två 
representanter till Fadimegalan, två representanter till Internationella konferensen i Riksdagshuset samt en inbjudan till vår 
årliga kransnedläggningsceremoni vid Fadimes grav i Uppsala. Utöver det marknadsför vi även våra stödorganisationer i våra 
digitala kanaler under Fadimedagarna.  

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

Årsmöte 28 april 2019. 
Årsmötet anordnades på GAPFs kansli i centrala Stockholm den 28 april 2019. 

En föreläsning hölls av forskaren Astrid Schlytter om ”Mänskliga rättigheter -FN:s deklaration 1948 
kontra Kairo deklarationen 1990”. GAPFs ordförande Sara Mohammad redogjorde för 
verksamhetsberättelsen för 2018. GAPFs ekonomiska årsredovisning föredrogs av kassören Leena 
Hasanen.  

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, Ann Katrin Åslund, Faw Azzat 
och Jonas Lundgren som val av övriga ledamöter. 
I samband med att Cecilia Elving blev vald till ordförande i Liberala kvinnor avgick hon på egen 
begäran ur styrelsen. GAPF vill ur djupet av vårt hjärta tacka Cecilia för tiden i GAPF och för sina 
betydande insatser i GAPFs styrelse och önskar henne samtidigt all lycka i det nya uppdraget hos 
Liberala Kvinnor.  

Fotograf: Linn Rivero Mildén

http://www.gapf.se
http://www.gapf.se


GAPFs statistik inom stödverksamheten 
år 2019. 

GAPF har hanterat 845   ärenden i Sverige där 1370 personer varit berörda varav  

208  ärenden inkom från Stockholms län,145 ärenden från Västra Götalands län 

93 ärenden från Skånes län, 66 ärenden från Uppsalas län, 53 ärenden från 

Östergötlands län  

45   ärenden från Södermanlands län, 37 ärenden från Jönköpings län 

32  ärenden från Hallands län, 26 ärenden från Örebro län 

23 ärenden från Gävleborgs län, 19 ärenden från Dalarnas län, 18 ärenden från 

Värmlands län 

16  ärenden från Kalmars län, 14 ärenden från Kronobergs län 

11   ärenden från Blekinge län, 11 ärenden från Norrbottens län 

8 ärenden från Jämtlands län, 7 ärenden från Västmanlands län, 5 ärenden från 

Västerbottens län 

4  ärenden från Västernorrlands län, 4 ärenden från Gotlands län 



 

Stödverksamhet.

Den nationella Pela Fadime Stödjouren. 
GAPF har en nationell stödjour, Pela och Fadime stödjouren, som utsatta och 
dess anhöriga kan kontakta anonymt. Där kan de få stöd och hjälp i sin 
frigörelsekamp och strävan efter ett liv fritt från hedersrelaterat våld och 
förtryck. Vi erbjuder psykologiska, riskanalytiska stödsamtal,  samt juridisk 
rådgivning. Vi erbjuder också psykologiska och juridiska stödsamtal, 
stödpersoner samt rådgivning till yrkesverksamma inom bland annat 
socialtjänst och skola. GAPFs kanslipersonal hanterar så gott som dagligen 
inkommande stödsamtal och koordinerar de insatser som kan göras för den 
stödsökande med hjälp av GAPFs utbildade stödpersoner. GAPF fortsätter 
också arbetet med att utbilda fler stödpersoner och under 2019 utbildade vi 20 
nya stödpersoner.  
  
Under året 2019 har GAPF genomfört 10 500 stödinsatser för 1 370 utsatta 
personer från hela landet, bland annat genom 460 
juridiska och 223 psykologiska stödsamtal. GAPF har också under 2019 hjälpt 6 
personer hem till Sverige som har varit bortförda mot sin vilja och då också 
potentiellt befunnit sig i fara i form av hot om våld eller tvångsgifte.  

 Pela och Fadime stödjouren erbjuder:  
• Telefonjour, öppen dygnet runt.  
•     Råd och stöd via mejl med svar inom 24 timmar.  
• 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.  
•     Chatt med utsatta personer två kvällar i veckan i samarbete med 

Wega Advokatbyrå 

GAPFs chattverksamhet. 
Hedersvåldsutsatta personer eller anhöriga kan chatta med GAPF för att få 
råd och stöd. Chatten har varit öppen två gånger i veckan, där chatten har varit 
bemannad av jurister, av GAPFs utbildade stödpersoner och av två advokater 
från Wega advokatbyrå.  

Pela och Fadime stödjouren för 
hedersvåldsutsatta i Stockholm stad. 
GAPF beviljas, inom ramen för den nationella stödjouren, verksamhetsstöd av 
socialtjänstförvaltningen i Stockholm som enbart riktar sig till hedersvåldsutsatta 
personer i Stockholms stad. Varje år redovisar vi separat statistik över antal 
stödsökande från Stockholms stad och GAPFs stödinsatser till utsatta och rådgivning 
till professionella i staden till socialtjänstförvaltningen i Stockholm.  

GAPF har ett dokumentationssystem som underlättar kartläggande av hedersvåld 
och förtryck, samt ger en bättre statistisk bild av organisationens insatser. Det 
sker givetvis anonymiserat, alla som hör av sig till oss kan vara anonyma och alla 
anställda samt stödpersoner har tystnadsplikt. 

Över 680 
psykologiska 
och juridiska 
stödsamtal

Över 10 500 
insatser för 
stödsökande 

Hjälpt 6 
personer hem 
till Sverige som 
varit bortförda 
mot sin vilja

Stöttat och 
hjälpt över 1370 
utsatta personer. 

GAPFs statistik inom 
stödverksamheten år 

2019.



 

Utbildningsinsatser.

Utbildat 20 nya 
stödpersoner

Utbildat över 
5000 personer 

inom samhällets 
alla sektorer

GAPF anordnar årligen utbildningar runt om i hela landet för att förebygga och 
skapa ökad förståelse i samhället kring HRV. Vi utbildar bland annat personal inom 
vården, socialtjänsten, rättsväsendet, polisen, politiker, ideella organisationer samt 
elever och personal i skolan. Under 2019 har GAPF anordnat 50 föreläsningar och 
utbildat över 5 000 personer. 

Föreläsningarnas omfattning varierar från 2 timmar till heldagar och har en bred 
ansats i syfte att ge kunskap kring hederskultur och mekanismerna bakom 
hedersrelaterade brott. Utbildningen utgör en bra början på ett internt arbete i syfte 
att starta utvecklingsprojekt inom området, där utbildningar skräddarsys efter 
målgruppens behov. Sara Mohammad har varit den huvudsakliga föreläsaren i 
utbildningsinsatserna men där också GAPFs sakkunnige Omar Makram genomfört 
workshops på skolor. Med stöd av Sätila-stiftelsen genomförde GAPF flera 
föreläsningar inför hälso-sjukvård, socialtjänst och skolpersonal om hedersrelaterat 
våld och förtryck och de utsattas behov av stöd och hjälp. 

Med större kunskap om hedersrelaterade brott kan elever och personal 
inom skola, ideella organisationer, socialtjänsten, polisen, hälso- och 

sjukvården, politiker och andra på ett bättre sätt identifiera, hantera och se 
till individens behov i HRV ärenden. 

Föreläsning inför skolelever i Sandviken, augusti 2019Föreläsning av Sara Mohammad
Fotograf: Mats Holmertz



 

 
 
 

 

 

 

 

 

Opinionsbildning.

17 aktiviteter i 13 
städer under 

Fadimedagarna

22 egna 
programpunkter 

under 
Almedalsveckan 

GAPF har synts i 
media 211 gånger 

under året

GAPF anordnar årligen ett femtiotal egna opinionsbildande aktiviteter 
runt om i landet där målet är att skapa uppmärksamhet, debatt och 
påverkan i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Några av 
aktiviteterna är de årliga Fadimedagarna, manifestationer, 
scenprogram och paneldebatter under Internationella Kvinnodagen, 
Almedalsveckan och Internationella 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 2019. 

Mellan den 16 januari år 2019 och 20 februari år 2019 arrangerades 
Fadimedagarna, med stöd av 147 organisationer, myndigheter, skolor, 
företag och stiftelser. Under en månads tid arrangerades 17 aktiviteter i 13 
olika städer runtom i landet. Fadimedagarna arrangerades med ett årligt 
tema som arbetsgrupper och medverkande uppmanades att inkludera i 
deras insatser och i genomförandet av aktiviteter. Temat för 
Fadimedagarna 2019 var “Från ord till handling”, ett tema som formellt 
beslutades av styrelsen.  

Fadimedagarna skapar årligen stor uppmärksamhet över hela landet, både 
på lokal och nationell nivå. GAPF ser för varje år ett ökat intresse för 
organisationens arbete samt ett ökat engagemang för HRV-utsatta. 
Fadimedagarna 2019 fick mycket plats i såväl nyhetsmedia som sociala 
medier. En komplett förteckning över genomförda aktiviteter under 
Fadimedagarna 2019 finns på gapf.se . 

Fadimegalan 
Bland aktiviteterna fanns den årliga Fadimegalan som arrangerades på 
Berns i Stockholm, där medverkande artister och skådespelare var bland 
flera; Loreen, Tommy Körberg, Helin Aro, Dilba, Helena Bergström, 
Malin Arvidsson och Sara Omar.  Galan leddes av Nisti Stêrk. Varje år 
genomförs galan under ledning av en särskild ledningsgrupp, med hjälp av 
över 50 frivilliga volontärer. Pela och Fadime-utmärkelsen 2019 gick till 
Devin Rexvid, som gjort betydande insatser i arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck inom forskning. 

Kransnedläggning vid Fadimes grav 
Kransnedläggning och ljuständning vid Fadime Sahindals grav genomförs 
årligen på årsdagen den 21 januari i Uppsala. GAPF arrangerar ceremonin 
tillsammans med lokala politiker och talare. År 2019 deltog bland flera; 
Uppsalas landshövding Göran Enander och kommunstyrelsens vice ordf  
Fredrik Ahlstedt (M). Arrangemanget bevakas varje år av lokala medier i 
Uppsala.  

Internationella konferensen i riksdagen  
Med årets tema ”Från ord till handling” genomfördes internationella 
konferensen i riksdagens andrakammarsal i samarbete med 
Socialdemokraterna. Bland de internationella talarna fanns Haideh 
Moghissi, en av Kanadas främsta internationella genusforskare. 

147 
stödorganisationer  

år 2019

Fadimegalan 2019
Fotograf: Jens Westin

http://gapf.se
http://gapf.se


Andra opinionsbildande aktiviteter. 
Internationella kvinnodagen 2019 
GAPF uppmärksammade internationella kvinnodagen genom en rad 
olika aktiviteter. Bland annat arrangerades en manifestation framför 
Saudiarabiens ambassad i samarbete med Liberala Kvinnor i 
Stockholms län för att ta ställning för saudiarabiska kvinnors fri- och 
rättigheter, ett seminarium med panelsamtal vid Södertörns Högskola 
KI (Karolinska Institutet), bestående av GAPFs grundare Sara 
Mohammad och forskare samt en öppen föreläsning om hedersrelaterat 
våld och förtryck av Mikael Thörnqvist.  

Pela och Mariadagen 2019  
Att hedra Pela och Maria är att fortsätta kämpa för det de offrade sina 
liv för; friheten, kärleken och jämställdheten mot det hedersvåld som 
begränsar flickor och kvinnors frihet. Tillsammans med ABF huset 
Stockholm anordnades ett seminarium där GAPF i år fokuserade  på 
könsstympning samt flickors och kvinnors självbestämmande över 
deras kroppar.  

GAPF i Almedalen 2019 
Mellan 30 juni och 5 juli anordnade GAPF totalt 22 programpunkter 
bestående av ministerutfrågningar, författarsamtal, seminarier, 
föreläsningar och paneldebatter. Ämnen som berördes var bland flera: 
Hijab, kyskhetskultur och oskuldsideal, hedersförtryck som asylskäl, hur 
hederskulturen hindrar kvinnors integration, relativism, normkritik och 
hederskultur, Liberal demokrati och individens frihet, könssegregation, 
könsstympning i Sverige samt bortförda barn. 

Internationella Flickdagen 2019 
År 2019 uppmärksammade GAPF flickors särskilda utsatthet som följd 
av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap. Vanligen är det föräldrarna 
som ser till att detta sker. I forskning framkommer det att dessa flickor 
är de mest våldsutsatta. Vad gör socialtjänsten för att se och förstå dessa 
flickors villkor? Hur kan vi förändra föräldrars värderingar och vilka 
insatser behövs det ur ett integrationsperspektiv?  

Tvärpolitiska nätverket Fadimedagarna bjöd in till ett seminarium i 
riksdagen i samarbete med GAPF bestående av föreläsningar och 
paneldiskussion. Deltagande var bland flera Astrid Schlytter (docent & 
författare), Marit Gadimi, Sofia Venemalm (strateg med särskilt ansvar 
för mäns våld mot kvinnor) och Jämställdhetsminister Åsa lindhagen.    

 211 omnämnanden 
i media under 2019

18 egna artiklar 
publicerade i media 

under 2019
Över 28 900 följare 

på Facebook

Internationella Flickdagen 2019

Internationella Flickdagen 2019

Internationella Kvinnodagen 2019

Pela och Mariadagen 2019



Kommittén för Pela- och Fadimeutmärkelsen för kampen 
mot hedersrelaterat våld och förtryck 
GAPFs kommitté för Pela- och Fadimeutmärkelsen, har som syfte att stödja arbetet mot hedersrelaterat våld genom att 
uppmärksamma personer som arbetar mot hedersrelaterat våld. Kommittén ansvarar för den årliga utdelningen av Pela- 
och Fadimeutmärkelsen vid Fadimegalan. Kommittén gjorde sitt första framträdande under Fadimedagarna år 2017.  

Priset är en specialdesignad staty som är framtagen av Linda Röjås och Jonas Torstensson vid Torstensson Art & 
Design. Formgivningen av priset symboliserar individers kamp och styrka för att frigöra sig från hederskulturens 
kollektiva mörka krafter 
 
 
Ordförande:  
Lars Leijonborg (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 

Devin Rexvid, samhällsdebattör och forskare, blev 2019 års 
vinnare av Pela och Fadime-utmärkelsen.  

Devin Rexvid kommer själv från ett land där hedersnormer 
råder. Ett land där kvinnor saknar egna rättigheter och 
behöver kämpa dagligen för dessa. Kvinnor kämpar varje dag 
för frihet och demokrati – med följden av att de förföljs och 
fängslas. Att stödja dessa kvinnors kamp har i Sverige inte 

varit självklart. Detta svek har Devin gång på gång beskrivit 
oavsett om det är ledande politiker, politiska partier eller 

religiösa företrädare som står för det.  
Fotograf: Jens Reiterer  



Lokala verksamheter. 
GAPF anordnar årligen flera opinionsbildande aktiviteter runt om i landet för att skapa uppmärksamhet, debatt och påverka 
i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. En del av dem anordnas av kansliets personal i Stockholm i samarbete med 
våra medlemmar som engagerar sig lokalt. Vi uppmuntrar och är tacksamma för lokalt engagemang. 

GAPF har implementerat nya nationella riktlinjerna för lokala verksamheter från och med den 1 januari 2019. 

Dessa riktlinjer gäller för det arbete som sker lokalt ute i landet i GAPF:s regi. Allt arbete som görs inom GAPF ska 
överensstämma med vår värdegrund, våra ställningstaganden i olika frågor och vår kommunikationspolicy. Vi kan samarbeta 
med organisationer som delar vår värdegrund som är baserad på FN:s konvention om mänskliga rättigheter men GAPF är 
alltid huvudarrangör vid aktiviteter under Fadimedagarna.  

GAPF har för närvarande kontaktpersoner i Stockholm, Göteborg, Borås, Linköping, Uppsala, Malmö och Jönköping. 
GAPFs aktiva medlemmar och kontaktpersoner Jeanette Fredriksson, Mariam Taheri, Emelie Santinelli, Marlene Stenman, 
Mikael Thörnkvist med flera har genomfört flera möten och aktiviteter under 2019. 

I november 2019 arrangerade GAPF en utbildningshelg i Stockholm för medlemmar i hela landet, i syfte att öka kunskapen 
om Hedersrelaterat våld och förtryck samt ge verktyg för saklig argumentation och medlemsvärvning. 

 

Lokal stödverksamhet 

Vår stödverksamhet riktar sig till utsatta för hedersrelaterat våld i hela landet. 
Under 2019 har vi fortsatt utbilda stödpersoner som ger stöd till utsatta lokalt. 
Det handlar bland annat om att vara ett stöd för utsatta inför och följa med vid 
rättegång samt vid möten med myndigheter såsom socialtjänsten, Polisen, och 
Migrationsverket. Stödpersoner kan också stödja utsatta genom att chatta, delta 
i lägerverksamhet och sociala aktiviteter som att fika eller gå på bio. 
Stödpersonernas arbete leds av vår stödsamordnare genom Pela och Fadime-
stödjouren i Stockholm. 

Lokal utbildningsverksamhet 

Medlemmar som har god kunskap om hedersbrott och god förmåga att föreläsa 
eller medverka i möten om förebyggande arbete mot hedersvåld, har lokalt 
genomfört föreläsningar och möten i GAPFs namn. GAPF har 
också  genomfört kostnadsfria föreläsningar/utbildningar och workshops till 
olika målgrupper inom specifika projekt under 2019.  

Stockholm 

Medlemmarna i Stockholm är aktiva och bidrar till verksamheten under 
Fadimedagarna liksom vid manifestationer, möten, konferenser och planering 
under resten av året. GAPF har, sedan flera år tillbaka, en ledningsgrupp för 
Fadimegalan som planerar, organiserar, genomför och utvärderar Fadimegalan i 
samarbete med Erwik Communication, VDn och festfixaren Alexander Erwik, 
och med hjälp av kanslipersonalen i Stockholm. Vidare arrangerades den årliga 
Fadimegalan 2019 med artister och talare under ledning av Nisti Stêrk. 

Under hösten 2019 bildade GAPF en volontärgrupp bland GAPFs egna 
utbildade volontärer, GAPFs medlem och samordnaren för volontärgruppen 
Kerstin Phil har haft ett par möten med volontärerna inför  Fadimedagarna 
2020 och den internationella konferensen i Riksdagen som Socialdemokraterna 
bjöd in till i samarbete med GAPF.  



Forts. lokala verksamheter

Göteborg 
GAPF har organiserat och genomfört flera aktiviteter och möten med hjälp av medlemmarna i Göteborg, bland annat ett 
kvällsseminarium med temat: ”Från ord till handling mot hedersvåld” för 100 inbjudna tjänstemän och politiker, samt 
företrädare för ideella organisationer, media och allmänheten den 18 januari 2019. Soleyman Ghasemiani 
(utvecklingsledare i Dialoga i Göteborg Stad) höll i ett författarsamtal med Kurdisk-danska Sara Omar som är författare 
till boken "Dödstvätterskan" under seminariet. Seminariet avslutades med ett panelsamtal med bland andra Ann-Sofie 
Hermansson, dåvarande gruppledare och oppositionsråd för socialdemokraterna i Göteborg, Helene Odenjung förste vice 
ordförande i Liberalerna. Seminariet genomfördes med stöd av HumanistHjälpen, Humanisterna Väst och ABF. 

GAPFs medlem Mikael Thörnqvist har under året representerat GAPF på möten hos Jämställdhetsmyndigheten och 
Selma Folhögskoleföreningen i Göteborg. GAPFs kontaktperson i Göteborg Emelie Santinelli har haft flera möten med 
några av GAPFs utbildade volontärer under hösten 2019 för att planera Fadimedagen 2020. 

Jönköping  
GAPFs kontaktperson Jeanette Fredriksson har planerat, organiserat och 
genomfört Pela och Maria-dagen i Jönköping. tillsammans med lokala 
medlemmar och med hjälp av kanslipersonal. Aktiviteten genomfördes i 
samarbete med S-kvinnor, Humanisterna, Liberalerna i Jönköping och Liberala 
kvinnor i Jönköping län. 

Malmö  
GAPFs kontaktperson Mariam Taheri planerade och 
genomförde, tillsammans med lokala medlemmar och 
kanslipersonalen, Fadimedagen i Malmö tisdagen den 22 
januari 2019 i Rådhuset vid Stortorget. Temat var "Från 
ord till handling" och inbjudna var personal inom vård, 
skola, omsorg och  några advokater och poliser. Mariam 
Taheri välkomnade publiken och konferencier för dagen 
var journalisten Kristin Nord.  

Medverkande under seminariet var Juno Blom, 
riksdagsledamot (L), Bo Lagerkvist, sakkunnig hos  
Länsstyrelsen i Östergötland, Devin Rexvid, forskare, 
GAPFs Sara Mohammad med flera. Seminariedagen var 
ett samarbete mellan GAPF, Humanisterna, länsstyrelsen 
Skåne och Malmö stad. Ungefär 175 personer  deltog 
under dagen.

Uppsala 
GAPFs medlemmar i Uppsala tillsammans med några 
medlemmar från Stockholm genomförde, liksom tidigare år, 
kransnedläggning vid Fadime och Songüls gravplats den 21 
januari,. Medverkade under minnesstunden gjorde bland 
andra Göran Enander,  landshövding Uppsala län, 
gästtalaren Sara Omar från Danmark. Ceremonin 
genomfördes med stöd av flera andra ideella organisationer. 

GAPF har organiserat eller medverkat i flera andra 
aktiviteter och möten om hedersrelaterat våld och förtryck i 
flera andra städer med hjälp av medlemmar som har hjälpt 
till på ideell bas under 2019. Vi har bland annat organiserat 
en författarkväll med GAPFs goodwillambassadör och 
författaren Galaxia Walin om boken "I hederns famn" -om 
sexuella trakasserier inom hederskulturen i samarbete med 
Östersunds bibliotek. 



Kommunikation. 

I slutet av 2019 har GAPF 28 963 följare på Facebook, 8 823 följare på Twitter 
samt 5 202 följare på Instagram.   

GAPFs nya hemsida. 
Under år 2019 beslutades att GAPF ska förbättra och modernisera sin 
nuvarande hemsida. Vår ambition är att det ska gå enkelt och snabbt att 
navigera där. Texter på hemsidan ska uppdateras och det ska bli lättare att 
både söka stöd hos GAPF samt att stödja GAPFs arbete.  

Över 8 800 följare 
på Twitter

Över 5 200 följare 
på Instagram

Swisha ditt bidrag  
till 123 512 8244.

Stoppa hedersvåldet.

Fadime är död. 
Hedersvåldet lever. 

Över 28 900 följare 
på Facebook

GAPF utvecklar och 
moderniserar 

hemsidan 

GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime

gapf_riksorganisation

GAPF

Fotograf: Eva Tedesjö

GAPF utvecklar sin närvaro i digitala kanaler. Vi sprider kunskap om GAPF, 
våra ställningstaganden och vårt ambitiösa arbete för ett jämställt samhälle 
fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.  

GAPF anordnade i samarbete med JCDecaux den hittills största kampanjen i 
Sverige mot hedersförtryck. På stortavlor tio olika städer  fanns information 
om GAPF och kampen mot hedersförtrycket.  Bilden på Fadime som 
dominerar stortavlorna är vald utifrån att synliggöra den yttersta effekten av 
hedersförtrycket. Det är i höst 18 år sedan Fadime stod i riksdagen och bad 
om rätten att få leva fritt för sig och andra invandrarflickor. ”Vänd oss inte 
ryggen” bad hon, 2 månader senare var hon död, mördad av sin far. 

För GAPF är det viktigt att nå en punkt där hedersförtrycket inte förnekas 
och förminskas. Trots statistik och rapporter  om könsstympning, 
tvångsäktenskap och bortförande av barn så förnekas och förminskas frågan 
återkommande.  Det görs dessvärre också av religiösa och 
traditionella  föreningar som med hjälp av skattemedel bedriver 
kampanjverksamhet för att bevara hederskulturen där kvinnan är underställd 
mannen och objektifierad. 

GAPF vill rikta ett stort varmt tack till JCDecaux’s VD, Magnus Heljeberg, 
som också var goodwillambassadör 2019, för samarbetet och stödet i 
affischkampanjen.  

Affischkampanj i samarbete med JCDecaux. 

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


KUL - Kunskap, Utbildning och Lärande. 
Under 2019 har GAPF, med finansiering från Socialstyrelsen, genomfört det 
första av flera år av projektet KUL (kunskap, utbildning och lärande). Målet är att 
genom en bred kompetensutveckling och ett strukturerat metodutvecklingsarbete 
höja kvalitén i GAPFs stödarbete med och för flickor och pojkar, kvinnor och 
män som utsatts eller utsätts för hedersrelaterat våld (HRV). GAPF utvecklar 
arbetet med föreningens anställda, styrelsen, goodwillambassadörer, stödpersoner, 
volontärer samt föreningsmedlemmar för att kunna möta de allt fler HRV-utsatta 
som kontaktar GAPF för att få hjälp eller stöd. Det gör att de kan möta, stödja, 
vägleda, informera och på annat sätt hjälpa dessa HRV-utsatta individer.  

Aktiviteterna i projektet är bland annat seminarier, handledning, lokala 
utbildningsdagar, workshops, föreläsningar och utbildningskonferenser. 

Verksamhetsprojekt.

NIIMH - Nyanländas Introduktion och 
Information Mot Hedersrelaterat våld 
och förtryck. 
Projektet NIIMH, som finansierats av Socialstyrelsen, syftade till att ge råd och 
stöd till cirka 1000 barn och ungdomar samt vuxna individer som utsatts, utsätts 
eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. GAPF gav 
stöd genom vår stödtelefon, chattverksamhet och genom fysiska möten. 

Inom projektet genomfördes en internationell konferens i riksdagen, där vi 
debatterade och skapade synlighet kring hur nyanländas introduktion och integration 
ska se ut och hur integrationsutmaningar kan förstås och åtgärdas. 300 personer 
deltog under konferensen och hundratusentals personer har i ett efterföljande steg 
nåtts av information om temat genom media och via organisationens arbete. 

BRIC - Barnens Rätt I Centrum. 
2019 var första året på det treåriga projektet BRIC, där syftet är att motverka och 
förebygga skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, könsstympning och 
tvångsäktenskap. Målen med det treåriga-projektet är att nå cirka 6 000 barn och 
ungdomar i målgruppen, att ge målgruppen information och kunskap om sina 
rättigheter kring barnäktenskap, könsstympning och tvångsäktenskap samt att ge 
målgruppen tillgång till jour, stöd, rådgivning och liknande för att förhindra 
barnäktenskap, könsstympning och tvångsäktenskap samt förhindra sexuella 
trakasserier, mytbildning om mödomshinnan med mera. 



 

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 två bidragsgivare särskilt och redogöra för vad bidragen möjliggjort för 
oss under året som gått.  

Stiftelsen Einar Belvén.  
Stiftelsen Einar Belvén har med sitt generösa bidrag bland annat 
gjort det möjligt för GAPF att under 2019: 

• stärka vår stödverksamhet som hjälper utsatta för HRV. 
• utbilda hälso- och vårdpersonal inom HRV.  
• uppdatering och spridning av GAPFs handbok ”Bra 

svar på svåra frågor”.  
• opinionsbildande aktiviteter som sprider utsatta 

personers berättelser för att åstadkomma en 
förändring i samhället, b.la. under Almedalsveckan.   

• stärka kvalitén i alla led och utveckla organisationen.    

Kronprinsessparets stiftelse.  
Kronprinsessparets stiftelse har med sitt generösa bidrag bland 
annat gjort det möjligt för GAPF att under 2019: 

• driva vår nationella stödjour, där vi tar emot samtal från 
stödsökande unga. 

• stärka vår stödverksamhet riktad till ungdomar i Sverige. 
• mangaboken ”Förbjuden kärlek”, där vi fortsätter att sprida 

och diskutera bokens budskap till unga vuxna i skolor 
• arrangera ett sommarläger som tillägnades hedersutsatta 

kvinnor och barn 

Stiftelser och fonder som stöttat GAPF 2019. 
Ann-Sofie Mattssons Familjestiftelse, Oscar Hirschs Minne & Byggnadsstiftelse S:t Erik Åke Wibergs Stiftelse, C.J Roos af  Hjelmsäters donationsfond - 
Timmermansorden, Åhlén-stiftelsen, Stiftelsen Sätila Foundation, Stiftelsen Frimurare Barnhuset, Kronprinsessan Margaretas  Minnesfond, Ulla & Lennart 
Wallenstam Stiftelsen, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Stiftelsen Josefsson Foundation, Stiftelsen Solstickan, C.F Lundströms Stiftelse, 
Jane och Dan Olssons Stiftelse, Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, Dahlströmska Stiftelsen, Kungliga Vetenskapsakademien, Petrus och Augusta 
Hedlunds Stiftelse, Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse, Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne, Einar Belvén Stiftels

Bluskampanjen ”No More 
Fucks To Give” - framtagen av 
Camilla Thulin och Mia 
Skäringer.  

Camilla Thulin designade, för andra året i rad, en limited 
edition-blus där en del av priset för blusen gick oavkortat till 
GAPFs verksamhet. I samarbete med skådespelaren Mia 
Skäringer designade de båda en blus med budskapet; ”NO 
MORE FUCKS TO GIVE”. Mia Skäringer designade mönster 
och modell till blusen som sedan Camilla Thulin Design AB 
har tillverkat i toppkvalité. 

Mia Skäringer
Fotograf: Gabriel Lazar

Camilla Thulin
Fotograf: Niklas Palmklint

http://b.la
http://b.la


Sverige i siffror år 2019. 

10%  av Sveriges unga mellan 16 - 25 år (124 000) är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck enligt 
Carin Götblads utredning 2015. 

Minst  38 000  kvinnor är könsstympade, varav  7 000  är minderåriga enligt Socialstyrelsens 
beräkning. 

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

Minst  292  månggiften är registrerade hos Skatteverket, trots Skatteverkets önskan om att det ska 
förbjudas.  

Endast 6 fällande domar för tvångsäktenskap sedan brottsrubriceringen infördes 2014. 

Det här borde inte vara verkligheten 2019. 



 

GAPFs 64 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 utsatta för HRV. Därför har GAPF under 2019 arbetat med att uppdatera 
sina ”12 förslagspunkter” från 2014 till ett program med GAPFs 64 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 publicerades i sin helhet under slutet av 2019. Nedan finns 
ett urval av de förslag som vi tillsammans med en referensgrupp bestående av personer med expertis inom olika 
yrkesområden samt kunskap inom HRV arbetat med. 

Äktenskapslagar och deras tillämpningar. 
• Förbjud polygami oavsett var äktenskapet ingicks. 
• Inför ett barnäktenskapsbrott vid sidan om bestämmelsen om 

äktenskapstvång i brottsbalken. 
• Straffet för äktenskapstvång i brottsbalken ska höjas.  

Barn som är eller riskerar att bli bortförda. 
• Alla kommuner ska inventera antalet bortförda barn 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. 

Asylrätt och integration. 
• Migrationsverket ska kontinuerligt utbilda sin personal inom området 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Särreglering och egen brottskod för hedersbrott. 
• Särreglera hedersbrott med en egen brottsrubricering i brottsbalken. 

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

Stärk arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolan 
• Förbjud religiösa för- och friskolor som omfattas av läroplanen.  

• Inför hedersrelaterat våld och förtryck som en explicit del av läroplanerna 
för undervisning om sexualitet och relationer.  



 

Kommunala handlingsplaner.
• Varje kommun ska ha en samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck för att kvalitetssäkra 
arbetet. Samordnaren ska ha en gedigen kunskap och erfarenhet av att jobba med HRV-frågor.  

Uppmärksamma och polisanmäla hedersbrott.  
• Skolan ska ha en handlingsplan för hur elever utsatta för HRV hanteras, inklusive 
orosanmälan till socialtjänsten och i allvarliga fall polisanmälan.  
• Skolan ska aktivt motverka könsseparatistiska aktiviteter, exempelvis könsseparata 

lektioner, som cementerar könsroller och motverkar jämställdhet.  

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

• Vårdgivaren har vid varje besök skyldighet att fråga patienten om någon annan har 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.  

Könsstympning och oskuldskontroller. 
• Inför rutinmässiga, lagstadgade hälsoundersökningar av flickors könsorgan på 
BVC för att upptäcka könsstympning. 

• Intensifiera kompetensutvecklingen kring könsstympning för all personal inom 
elevhälsan i syfte att ge förutsättningar att förhindra och upptäcka könsstympning.

Åtgärder.

GAPFs skrift ”11 områden - 64 förslag, för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck”  
finns att läsa i sin helhet på vår hemsida - www.gapf.se

http://www.gapf.se
http://www.gapf.se


Priser och utmärkelser. 

Eva Moberg-priset 2019

Varje år delar Fredrika Bremer-förbundet ut Eva Moberg-priset till någon som utmärkt 
sig inom jämställdhet, mänskliga rättigheter, fredsarbete och miljöfrågor. 2019 års 
pristagare var GAPFs Sara Mohammad. 

Ur juryns motivering: 

“Sara Mohammad har under tjugo års tid med ett oförtrutet engagemang verkat för 
kvinnor, barn och även unga män som är drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Hon startade organisationen ”Glöm Aldrig Pela och Fadime” år 2001, där hon ständigt 
visar sitt brinnande engagemang för dessa frågor. Sara Mohammads insatser för både 
enskilda människor och för att påverka beslutsfattare i Sverige är betydande. Med stor 
värme och skarpt sinne står hon alltid på de utsattas sida och fortsätter kampen för 
deras rättigheter” 

Fotograf: Helén Carlson



Styrelsens tack. 
Avslutningsvis vill styrelsen varmt tacka alla GAPFs medlemmar för ert stöd och engagemang i kampen mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. 

Vi tackar GAPFs utbildade stödpersoner och personal för ert engagemang och professionella stöd till utsatta personer och 
yrkesverksamma som kontaktar GAPF. 
Vi vill tacka alla våra kontaktpersoner och aktiva medlemmar i landet, tack till våra fantastiska goodwill ambassadörer, 
stödorganisationer och samarbetsorganisationer för det opinionsarbete ni bedriver för ett jämställt samhälle fritt från 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tack till alla som bokat utbildningar i förebyggande syfte, alla som deltagit på våra aktiviteter, och till alla som på något sätt 
uppmärksammat GAPF och frågan om hedersrelaterat våld och förtryck under året. 

Styrelsen 
April 2020 

Underskrifter.  



 

 

Stöd GAPFs arbete.
För ett jämställt samhälle
fritt från hedersrelaterat våld och förtryck.

Swish    123 900 62 71

PG 900 627 - 1

PelaFadime stödjouren.
Öppet dygnet runt 
Tel: 08 711 60 32 alt. 070 000 93 28 

E-post: stodjour@gapf.se  

GAPFs Kansli.
Tel: 08 711 60 32 

e-post: kontakt@gapf.se  

www.gapf.se  

Scanna QR-koden via din Swish-app 
för att skänka en gåva till GAPF.

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


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
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