Verksamhetsberättelse 2020

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime.

För ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vi hade knappt hunnit slutföra den årliga Fadimegalan på Berns i Stockholm den 19 januari
förrän det började pratas om en ny influensa. Resten är som alla vet historia.
Coronapandemin påverkade i stort sett hela samhället under 2020 och GAPF var naturligtvis
inget undantag. Vi har fått anpassa vår verksamhet till en mer digital och alla inblandade har
gjort ett fantastiskt jobb.
Under pandemin har de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck tvingats leva
med mer kontroll och större begränsningar. De har levt helt isolerat i sitt hem, tillsammans
med sina förövare, och har haft starkt begränsade möjligheter att söka hjälp i sin utsatthet.
Pandemin har också medfört stora utmaningar att koordinera stödet till utsatta främst när
de har behövt komma i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, sjukvården och
migrationsverket.
Hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga som angår oss alla och även om frågan växer i
samhället och engagerar allt fler, måste den tas på än större allvar. Vi har under 2020 fått se
en del positiva framsteg där skärpt lagstiftning och ökat intresse i sakfrågan från en del
politiker är några glädjeämnen.
Vi hoppas att 2021 blir året då fler agerar och tar frågan på det stora allvar som den kräver.
Våra fantastiska goodwill-ambassadörer kommer att stödja oss i kampen och vi ser att fler
och fler följer GAPF via vår hemsida och sociala medier.
Fadime är död. Hedersvåldet lever. GAPF kommer aldrig att sluta kämpa för de utsatta och vi
jobbar hårt varje dag för att fler ska välja att vara med oss i kampen och arbetet för ett
jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtyck.
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, våra goodwill-ambassadörer,
stödorganisationer, lokala kontaktpersoner över hela landet, stödpersoner och alla
volontärer som på ideell basis stödjer GAPFs arbete. Tack till de myndigheter, stiftelser,
fonder, företag och privatpersoner som hjälper oss att finansiera vår verksamhet.
En sak är helt klar; GAPF behövs mer än någonsin.

Sara Mohammad | ordförande
Foto: Ulla Andesong
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OM GAPF

Riksorganisationen GAPF är en
politiskt och religiöst obunden, sekulär och
ideell förening som arbetar mot
hedersrelaterat våld och förtryck.

SÅ FÅR VI IN PENGAR

Vad vi gör

GAPFs arbete utgår från tre verksamhetsområden:
stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning. Vi har
en nationell stödjour som vänder sig till utsatta,
anhöriga och yrkesverksamma.
Vi lyssnar, informerar om HRV, om rättigheter, hur man
som anhörig eller yrkesverksam kan agera och vart man
kan vända sig för att få stöd och hjälp samt hjälper till i
kontakten med myndigheter. Vi erbjuder stöd via
telefon, mejl, chatt samt genom utbildade stödpersoner.
I samarbete med Wega Advokater erbjuder vi även
juridiskt stöd.
Vi anordnar årligen ett flertal egna opinionsbildande
aktiviteter där målet är att uppmärksamma, debattera
och påverka i frågor kring HRV. Vi publicerar flera egna
debattartiklar varje år.
Vi genomför också utbildningar för att förebygga och
skapa ökad kunskap kring HRV. Vi utbildar bland annat
personal inom vården, socialtjänsten, rättsväsendet,
polisen, politiker, ideella organisationer samt elever och
personal i skolan.

Vision

Ett jämställt samhälle fritt från hedersreltaerat våld
och förtryck

Historia

Organisationen grundades år 2001 av Sara Mohammad,
under namnet Glöm Aldrig Pela-föreningen. Föreningen
bytte namn till det nuvarande, Riksorganisationen GAPF
– Glöm aldrig Pela och Fadime – efter mordet på Fadime
Sahindal år 2002. Till en början verkade GAPF enbart i
Stor-Stockholmsområdet, men har idag växt och
expanderat till nationell nivå. På kansliet i Stockholm är
vi idag sju anställda.

42 %
Bidrag

25 %
Insamling

29 %
Stiftelser & fonder

4%
Övrigt
Läs mer i vår ekonomiska årsredovisning*

SÅ ANVÄNDS PENGARNA
Bland annat bidrog gåvor och
bidrag till att vi år 2020 genomförde
över 3300 stödinsatser för
stödsökande, utbildade över 470
personer inom vården om HRV
samt genomförde flertalet
opinionsbildande aktiviteter.

Läs mer via www.gapf.se
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ORGANISATION

Kansli

Kansliet är ett levande kunskapscenter som tar emot besök av politiker, ministrar, myndighets
personer, opinionsbildare samt företrädare från olika organisationer och stiftelser. Under 2020 har
merparten av detta skett digitalt. En stordel av vårt arbete ägnas åt utsatta och vi har en ständig
beredskap för stödsökande personer.
Under 2020 har vi förstärkt vår stödverksamhet med ytterligare en person för att kunna bemöta
det stora behovet av hjälp som efterfrågas av utsatta, yrkesverksamma och anhöriga. Vi har
utvecklat vår utbildningsverksamhet och genomfört flera opinionsbildande aktiviteter. Vår
verksamhet har anpassats efter restriktionerna i samband med pandemin.

Styrelse

Styrelsen har under året haft 9 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
Per Strängberg, ledamot
Ann-Katrin Åslund, ledamot
Helén Carlson, ledamot
Faw Azzat, ledamot

Årsmöte, 26 april, 2020

Årsmötet 2020 var GAPFs första som anordnades digitalt. Vi anpassade oss efter omständigheterna
till följd av Coronapandemin.
Under årsmötet presenterades 2019 års verksamhet, årsredovisning, verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse. Ordförande vid årsmötet var Lotta Edholm.
Sara Mohammad blev omvald som ordförande för GAPF nästkommande två åren.
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Medlemmar

Som medlem 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. När fler väljer att bli medlemmar
och stödja GAPF i kampen mot hedersvåld bidrar det till att GAPF får en större röst i samhället. Vi
hade 2273 medlemmar 2020. Vi har många medlemmar som med olika aktiviteter, till exempel
födelsedagsinsamlingar, samlar in pengar och skänker till oss. Varmt tack till alla er som valt att
stödja oss i kampen genom ett medlemskap och olika typer av insamlingar.

Stödpersoner, volontärer och kontaktpersoner

Den som förutom att vara medlem vill engagera sig aktivt i arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck kan bli stödperson, volontär eller lokal kontaktperson.
En till två gånger per år utbildar vi nya stödpersoner och då kan man ansöka om att få delta. Vi har
över 100 utbildade stödpersoner i hela landet. Som stödperson ger man stöd till utsatta som
försöker ta sig ur det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det kan handla om social samvaro
som att fika, gå på bio, chatta med utsatta, vara ett stöd vid myndighetskontakter eller bara ha ett
lyssnande öra.
Vi utbildar också volontärer som bemannar stödchatten eller hjälper oss vid olika aktiviteter. Några
av dem blir kontaktpersoner på sin hemort och arrangerar olika aktiviteter lokalt med stöd av vår
personal.
Våra stödpersoner, volontärer och kontaktpersoner gör ett fantastiskt arbete med att hjälpa de
som söker stöd hos oss, sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt delta i våra
opinionsbildande aktiviteter. Varmt tack till er alla.

Stödorganisationer

Företag och organisationer hjälper oss att arrangera Fadimedagarna genom att bli
stödorganisation och bidra med en valfri summa mellan 1 000 – 10 000 kr. Många av de 127
stödorganisationer som valde att stödja GAPFs arbete under Fadimedagarna 2020 har deltagit
aktivt i våra evenemang.
Varje stödorganisation gavs 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 marknadsförde vi även våra
stödorganisationer i våra digitala kanaler under Fadimedagarna.
Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi får från stödorganisationerna. Det bidrar till att vi kan
genomföra Fadimedagarna varje år. Ni hjälper oss att hedra minnet av Fadime och bekämpa det
hedersrelaterade våldet och förtrycket i Sverige.
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Pela- och Fadime
Stödjouren
GAPF har en nationell stödjour som du kan
kontakta om du är:
utsatt för hedersrelaterat våld och
förtryck
anhörig eller bekant med någon som är
utsatt
yrkesverksam som möter utsatta i din
profession
Vi erbjuder stödsamtal och stöd via mejl till
utsatta för HRV, där de får stöd och hjälp sin
frigörelsekamp och strävan efter ett liv fritt från
hedersrelaterat våld och förtryck. Vi lyssnar,
informerar om rättigheter och vart man kan
vända sig för att få stöd och hjälp samt hjälper
till i kontakten med myndigheter.
Vi erbjuder också psykologiska stödsamtal hos
en legitimerad psykolog/samtalsterapeut och
juridisk rådgivning hos Wega Advokater. Som
utsatt kan man få personligt stöd av en av våra
100 utbildade stödpersoner.
Till anhöriga och bekanta informerar vi om
rättigheter och vilka möjligheter man har att
hjälpa den utsatta. Yrkesverksamma inom till
exempel socialtjänst, skola och vård kan få
information om HRV och rådgivning i hur de kan
agera.
Stödjouren är öppen dygnet runt - alla dagar.
Man kan vara anonym i kontakten med oss och
vi har tystnadsplikt.

GAPFs chattverksamhet
Hedersvåldsutsatta personer eller
anhöriga/bekanta kan chatta med GAPF för att
få råd och stöd. Man får information om
rättigheter, var man kan söka hjälp och
kontaktuppgifter till adekvata myndigheter och
hjälporganisationer. Chatten har varit öppen två
kvällar i veckan och bemannats av våra
utbildade stödpersoner.

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

Wega Advokater erbjuder kostnadsfri
juridisk rådgivning till hedersutsatta
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Pela- och Fadime
Stödjouren
Statistik 2020

Ärenden

426

Utsatta personer

517

Samtal yrkesverksamma

447

Bortförda fall

17

Juridiska stödsamtal

161

Psykologiska stödsamtal

87

Övriga stödinsatser*

3306
0

1 000

2 000

3 000

4 000

* 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 stödja 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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Pela- och Fadime
Stödjouren

Statistik 2020 - ärenden per län, ålder & kön
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Foto: Ulla Andesong

Pela- och Fadime
Stödjouren
Statistik 2018 - 2020

Stödinsatser

12 500

10500

10 000
7 500

6515

Sabina Landstedt, stödsamordnare

5 000

3306

2 500
0

Pandemins påverkan på
stödverksamheten
2018

2019
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Hjälpta personer

1 500

1370
1046

1 000
517
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Juridiska & psykologiska stödsamtal
680

500
360

Under pandemin har det varit stora utmaningar
att koordinera stödet till utsatta främst när de
har behövt komma i kontakt med myndigheter
såsom socialtjänsten, sjukvården och
migrationsverket. Vi har handlett stödpersoner
som har behövt extra stöd för att hantera
omständigheterna med stödsökande som på
grund av pandemin haft mycket svårare att hålla
kontakten.

248

250
0

De som är utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck lever ofta med begränsningar och
kontroll. Under pandemin har de utsatts för
ännu mer kontroll och större begränsningar.
Många unga har levt helt isolerat i sitt hem och
har haft väldigt liten möjlighet att söka hjälp i sin
utsatthet. Det har gjort att antalet stödsökande
har minskat under året.
Däremot har vi haft en ökning av samtal från
yrkesverksamma, bland annat från
socialtjänsten och skolan, som sökt stöd och
rådgivning i enskilda fall.

2018

2019

2020

Vi har följt rådande restriktioner och anpassat
vår stödverksamhet. Alla möten med utsatta och
yrkesverksamma har skett via digitala
kommunikationsverktyg och telefon.
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Kampanj GAPFs stödchatt
I samband med jul och nyår 2020 lanserade
GAPF, med stöd av mediabyrån Ducktape,
en kampanj i sociala medier för att sprida
information om- och uppmärksamma vår
stödchatt. Kampanjen riktade sig till
ungdomar, killar och tjejer, i åldrarna 13 - 26
år och bestod av tre korta filmklipp.

Genom kampanjen nådde vi ut till:
155 657 unika personer
6267 unika länkklick (till vår
hemsida)

Film 1

Film 2

Kampanjen finansierades av Socialstyrelsen med syfte
att nå ut till vår målgrupp under pandemin.

Film 3
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Coronapandemin har bidragit till
en digitaliserad opinionsbildning
GAPF anordnar årligen flertalet egna
opinionsbildande aktiviteter runt om i
landet där målet är att skapa
uppmärksamhet, debatt och påverkan i
frågor kring hedersrelaterat våld och
förtryck. Det är manifestationer,
scenprogram och paneldebatter under
Internationella Kvinnodagen,
Almedalsveckan och Internationella
Flickdagen samt de årliga
Fadimedagarna. GAPF publicerar flera
egna debattartiklar varje år, agerar
referensgrupp för andra organisationer
samt deltar i hearings och sakråd.
GAPF har som en följd av Coronapandemin ställt
om våra opinionsbildande aktiviteter till digitala
evenemang. Efter Internationella kvinnodagen i
mars har samtliga opinionsbildande aktiviteter
arrangerats digitalt.

Opionsbildning 2020 - årsaxel

Fadimedagarna 2020 arrangerades mellan 19
- 25 januari med temat Fadime är död.
Hedersvåldet lever. De bestod bland annat av
Fadimegalan på Berns, Internationella
konferensen i riksdagen, kransnedläggning vid
Fadimes grav och flera lokala evenemang.

Internationella kvinnodagen arrangerades
den åttonde mars på GAPFs kansli i Stockholm
och var den sista fysiska aktiviteten 2020.
Dagen bestod av en utbildning för våra
goodwill-ambassadörer 2020 samt mingel och
kunskapsutbyte för medlemmar och
stödorganisationer.
Läs mer på sida 21

Pela- och Mariadagen bestod av en digital
hyllning där vi hedrade Pela och Maria för det
som de offrade sina liv för - att få leva ett liv i
frihet.
Läs mer på sida 21

Almedalen 2020 arrangerades som en digital
Almedalsvecka där vi genomförde totalt elva
programpunkter bestående av tio seminarier
och en föreläsning.
Läs mer på sida 22

Internationella flickdagen arrangerades i form
av en lunchföreläsning om den nya lagen om
utreseförbud. Gästföreläsare var Carolin
Brännström, advokat på Wega Advokater och
Issis Melin, utvecklare - HRV, Västerås stad.
Läs mer på sida 23

Läs mer på sida 14 - 20

Visste du att från hösten 2020 kan du bli
månadsgivare i GAPF och bidra till att vi kan
fortsätta hjälpa, utbilda och opinionsbilda?
Ditt engagemang gör skillnad!
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Foto: Jens Reiterer

Fadimegalan 2020 på Berns i Stockholm

Fadimedagarna 2020 Fadime är död. Hedersvåldet lever.
Med temat: "Fadime är död. Hedersvåldet
lever." arrangerades Fadimedagarna 2020
mellan den 19 - 25 januari.
För oss på GAPF är det en självklarhet att alla barn
är lika mycket värda och att dom ska ha samma
rättigheter. Att alla flickor ska få gå i skolan, delta på
alla lektioner, välja vem de vill prata med, vem de vill
leka med och få ha meningsfulla fritidsaktiviteter. De
ska slippa bli bevakade av sina bröder, slippa få sina
kroppar sexualiserade och dolda i en hijab och
slippa bli könsstympade eller bortgifta. Pojkar ska
slippa bevaka, misshandla eller i värsta fall mörda
sina egna systrar. Men så är det inte i Sverige.

Här är inte alla barn lika mycket värda och
många barn har starkt begränsade fri- och
rättigheter. Fortfarande, 18 år efter Fadimes
död, lever hedersvåldet i Sverige.
Med stöd av 127 stödorganisationer,
myndigheter, företag, stiftelser och skolor
arrangerades Fadimedagarna 2020. Under en
vecka genomfördes 8 aktiviteter i 7 olika städer
runtom i landet, utifrån årets tema och GAPFs
värdegrund.
Fadimedagarna 2020 skapade stor
uppmärksamhet över hela landet och medförde
ett ökat intresse för organisationens arbete.
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Fadimegalan 2020
Fadimegalan arrangeras årligen för att
hedra minnet av Fadime Sahindal och
uppmärksamma hedersvåld och förtryck.
2020 års gala hölls på Berns i Stockholm den
19 januari. Den innehöll bland annat tal
från politiker, mottagande av checken från
"No more fucks to give - kampanjen",
sångframträdanden, utdelning av Pela- och
Fadime utmärkelsen och presentation av
goodwill-ambassadörer 2020. Konferencier
var Sabinije Von Gaffke.

Artister

Medverkande artister var Dao Di Ponziano
("One"), Qica ("Wägner"), Sara Varga ("Tänk
om"), Susanne Alfvengren ("Fields of gold") och
Patrik Isaksson ("Han liknar mig").

Politiker

Ulf Kristersson, partiledare (M), och Åsa
Lindhagen, jämställdhetsminister (MP), höll
varsitt tal under galan och mottog även GAPFs
skrift "11 områden - 64 förslag" av vår
ordförande och grundare Sara Mohammad.

Andra medverkande

Urval av deltagare under Fadimegalan 2020:
Nisti Stêrk , Zinat Pirzadeh, Shabana Rehman,
Leif Ericksson, Sara Mohammad, Lars
Leijonborg, Goodwill-ambassadörer 2019 &
2020, Elin Klinga, med flera.

Foto: Jens Reiterer

"Fight back" - ringen av WHY UF

Ellen Hammar, Lydia Swartling och Norma
Tufvasson från Viktor Rydberg Gymnasium tog
genom sitt UF-företag fram en egendesignad
ring vars syfte var att uppmärksamma
hedersvåld och förtryck. Allt överskott på
inkomsten för ringen gick till GAPFs arbete.
Stort tack till WHY UF.

Statement-skjortan

Camilla Thulin tog tillsammans med Mia
Skäringer Lázár fram en skjorta i limiterad
upplaga – vit i finaste siden med ränder och
med texten ”No more fucks to give”. Den
väckte stor uppmärksamhet både på visningen
under Modeveckan och i media. Camilla fick
bland annat berätta om skjortan och sitt
engagemang i Nyhetsmorgon i TV4.
För varje såld skjorta gick 1 000 kronor
oavkortat till GAPF. Vi fick 440 000 kronor till
vårt arbete med att stödja utsatta och
motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Vi
vill återigen rikta ett stort tack till Camilla och
Mia för deras stöd i kampen.

Pela- och Fadimeutmärkelsen 2020
Maria Rashidi, ordförande i Kvinnors Rätt, tilldelades Pela- och
Fadimeutmärkelsen år 2020.
Priset är instiftat för att uppmärksamma människor som går i
spetsen i kampen mot hederskulturen. Deras insatser gör Sverige till
ett bättre, friare och mer rättvist land. Maria Rashidi är en
synnerligen värdig mottagare, motiverar Lars Leijonborg, ordförande
i priskommittén.

Foto: Jens Reiterer
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Pela- och
Fadimeutmärkelsen
Utmärkelsen är en specialdesignad staty
som är framtagen av Linda Röjås och Jonas
Torstensson vid Torstensson Art & Design.
Formgivningen av utmärkelsen syftar till
att symbolisera individers kamp och styrka
för att frigöra sig från hederskulturens
kollektiva mörka krafter.
Utmärkelsen är instiftad för att
uppmärksamma människor som går i
spetsen i kampen mot hederskulturen.
Deras insatser gör Sverige till ett bättre,
friare och mer rättvist land.

Kommittén

Styrelsen för Riksorganisationen GAPF
beslutade hösten 2013 att inrätta en kommitté
för Pela- och Fadimeutmärkelsen. Kommittén
är organisatoriskt fristående från GAPF och
ansvarar för utdelningen vid Fadimegalan.
Ordförande:
Lars Leijonborg, fd. partiledare för Folkpartiet
Styrelseledamöter:
Lise Bergh, fd. generalsekreterare för Amnesty
Elisabeth Massi Fritz, Pelas advokat
Leif Ericksson, Fadimes advokat
Ellis Wohlner, människorättsaktivist
Zinat Pirzadeh, Stand-up komiker och
författarinna

2020 års mottagare - Maria Rashidi
Juryns motivering:

Sara Mohammad, grundare av
Riksorganisationen GAPF

Maria Rashidi, tilldelas 2020 års Pela och FadimeUtmärkelse för sitt outtröttliga arbete för utsatta
kvinnor. Utifrån sina egna erfarenheter av
hedersförtryck, bland annat genom att bli attackerad
med syra framför ögonen på sin egen dotter, skapade
hon 2001 organisationen Kvinnors Rätt. Kvinnors Rätt
har genom åren kunnat hjälpa tusentals kvinnor som
drabbats eller hotats av hedersvåld. Maria har fått
betala ett högt personligt pris - med hittills över
hundra operationer och transplantationer till följd av
skadorna vid attacken. Men hon har inte fastnat i
bitterhet utan vänt den till handlingskraft. En ung
kvinna skriver i nomineringen av Maria Rashidi:
”Kvinnors Rätt har räddat mitt liv och fått mig att inse
mitt eget värde som kvinna och som människa". På
detta sätt vill vi i ”Glöm aldrig Pela och Fadime” hedra
både en fantastisk människa och en uppskattad
systerorganisation.

Maria Rashidi
Foto: Jens Reiterer
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Goodwill-ambassadörer
2020
GAPF har samarbetat med Goodwillambassadörer (GA) sedan 2014. Det är
personer som med sin röst, sin plattform
och sitt nätverk hjälper oss att sprida
kunskap om hedersrelaterat våld och
förtryck, dess konsekvenser och vilka
åtgärder som behövs för att förebygga och
motverka det. De stödjer oss i vårt arbete
för ett jämställt samhälle fritt från
hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi utbildar dem i hedersrelaterat våld och
förtryck, de bjuds in till Fadimegalan,
Internationella konferensen och andra
opinionsbildande aktiviteter. Vi stödjer dem i
de aktiviteter de gör som goodwillambassadörer för GAPF.

Dana Pourkomeylian

Vi är oändligt tacksamma över att goodwillambassadörerna använder sin tid, kompetens
och plattform för att hjälpa oss i det viktiga
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Foto: Jens Reiterer

Goodwill-ambassadörer 2020

2020 års ambassadörer
Sara Avander
Philip Botström
Hillevi Engström
Ulla Gustavsson
Marie Karlsson - Tuula
Beata Kull
Magnus Norell
Dan Persson
Dana Pourkomeylian
Azita Sahariati
Lars Åberg

Tidigare goodwill-ambassadörer
Ett urval av GAPFs goodwill-ambassadörer år 2014 - 2020:
Christer Fuglesang, Pia Sundhage, Juno Blom, Ann-Sofie
Hermansson, Sofie Löwenmark, Magnus Ranstorp, Lena Adelsohn
Liljeroth, Magnus Heljeberg, Johan Rabaeus, Camilla Thulin, Göran
Enander, Annika Jankell, Mikael Ribbenvik, Alice Teodorescu, Robert
Hannah, Malou von Sivers, Devin Rexvid, Dilsa Demirbag Sten.
Foto: Ulla Andesong
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Fadimegalan 2020 i bilder
Foto: Jens Reiterer

WHY UF

Åsa Lindhagen

Qica

Ulf Kristersson

Leif Ericksson - Fadimes advokat

Mia Skäringer - Lázár & Camilla Thulin

Klicka här för att ta del av Fadimegalan 2020 i efterhand

Publik
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Att våga vara sig själv som homo, bi eller trans, att själv bestämma hur
man vill leva sitt liv, är svårt för vem som helst, att göra det i en
hederskultur är mångdubbelt svårare, och att vi idag i denna konferens
uppmärksammar dessa människor och inte längre osynliggör dem är
ovärderligt. - Jonas Gardell, grundare av Regnbågsfonden
Internationella konferensen 2020

Med årets tema ”Våga se hedersförtrycket mot
HBTQ personer! Hur många hbtq- personer i
Sverige tvingas idag leva efter hederskulturens
normer?” hölls internationella konferensen i
riksdagens andrakammarsal den 22 januari.
Den genomfördes i samarbete med
Socialdemokraterna och Regnbågsfonden, där
dagens samtalsledare var Lotta Gröning och
Dan Persson.
Under dagen hölls flera tal av- och panelsamtal
med av bland annat internationella gäster,
forskare, journalister, politiker och sakkunniga.
Internationella gäster var Jimmy Bangash,
HTBQ- aktivist från England, Halima El Abassi,
LIM- Likestilling, integrering og mangfold, från
Norge och Kahled Alesmael, HBTQ- aktivist
från Syrien, bor i Sverige.

7. HBTQ och heder i Sverige. 8. Tal av
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. 9.
Riksdagspartiernas position i frågan om HBTQ
& heder. 10. Ungdomsförbundens position i
frågan om HBTQ & heder. 11. Tal av
representant från GAPF. 12. Jonas Gardell och
Sara Mohammad avslutar konferensen.

Kransnedläggning vid Fadimes grav

Kransnedläggning och ljuständning vid Fadime
Sahindals grav genomfördes på årsdagen den
21 januari i Uppsala. GAPF arrangerade
ceremonin tillsammans med lokala politiker
och talare. År 2020 deltog bland flera; Göran
Enander, landshövding i Uppsala län, Eva
Edwardsson, kommunfullmäktige i Uppsala län
och Nisti Stêrk, skådespelare. Arrangemanget
bevakades av lokala medier i Uppsala.

Dagens programpunkter var:
1. Socialdemokraterna inom Riksdagens
nätverk för Fadimedagarna välkomnar. 2.
Öppningstal av Jonas Gardell. 3. Tal av
internationella gäster. 4. The struggle of LGBT
people in honor culture. 5. HBTQ- personers
rättigheter ur ett globalt perspektiv. 6. Tal av
Socialdemokraterna.
Foto: GAPF

Internationella konferensen
Den Internationella konferensen i riksdagens
andra kammarsal arrangeras årligen och har för
varje år ett specifikt tema med ett internationellt
fokus på hedersutsatta.
Foto: GAPF
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Lokala aktiviteter
GAPFs aktiva medlemmar och
kontaktpersoner Jeanette Fredriksson,
Mariam Taheri, Emelie Santinelli och
Marléne Stenman arrangerade lokala
aktiviteter i samband med Fadimedagarna
2020. Aktiviteterna bestod av seminarier
och föreläsningar som hjälper oss sprida
kunskap om hedersrelaterat våld och
förtryck. Flera aktiviteter arrangerades i
samarbete med andra organisationer men,
som alltid, i GAPFs namn och utifrån vår
värdegrund.

Malmö

Fadimedagen i Malmö bestod av en filmvisning
och diskussion om hedersrelaterat våld och
förtryck med Mariam Taheri (representant för
GAPF Skåne) och Stina Malmqvist
(Hedersteamet Länsstyrelsen Östergötland).
Filmen som visades var: Banaz: A love story.

Mjölby

Fadimedagen i Mjölby bestod av en
kvällsföreläsning om hedersrelaterat våld och
förtryck med Marléne Stenman, GAPFs
goodwillambassadör, stöd- och kontaktperson.

Gislaved

Fadimedagen i Gislaved arrangerades av
lokala kontaktpersonen Jeanette Fredriksson
och bestod av en föreläsning med Mikael
Thörnqvist. Mikael är författare till boken
Fotbollshoran, en bok om ungdomar som på
grund av hederskultur hindras utöva idrott.
Föreläsningen ingick i projektet: Nu är det din
tur, att göra din röst hörd! Projektet gav
deltagare möjlighet att möta politiker och
diskutera förslag till förändring.
Efter föreläsningen fanns möjlighet till samtal
och fika med lokala politiker.

GAPF uppmuntrar och
är tacksam för lokalt
engagemang.
Fadimedagen i Gislaved arrangerades av GAPF,
Socialdemokraterna, Smålandsidrotten, ABF,
Tjejjouren Mila och Kvinnojouren Maria.

Göteborg

Fadimedagen i Göteborg arrangerades av
Emelie Santinelli, kontaktperson Göteborg, och
bestod av:
- Föreläsning med Marléne Stenman, GAPF
- Presentation av Dialoga, Göteborgs stads
hederskompetensteam. Medverkande:
Katarina Idegård.
- Paneldebatt: Om tomma stolar i skolan och
barn som förs ut ur landet. Moderator: AnnSofie Hermansson. Deltagare: Katarina
Idegård, Sofie Löwenmark, Elsemarie Hallqvist
och Omar Makram.
- Livemusik med bandet Bekim & The Tribe.
- Uppspelning av Fadimes tal i Riksdagen.
- Uppläsning av dikt med poeten Baker
Ahmad.
- Visning av kortfilm från Exilfilmsfestivalen
med hedersvåldstema.
Konferencier: Tito Salazar

Visste du att för 240 kronor/år kan du bli
medlem i GAPF och bidra till att vi kan
fortsätta hjälpa, utbilda och opinionsbilda?
Ditt medlemskap gör skillnad!
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN & PELA- OCH MARIADAGEN

I samband med den Internationella kvinnodagen 2020 anordnade GAPF en
utbildning för nya goodwill- ambassadörer 2020 samt ett mingel för medlemmar
och stödorganisationer. Goodwill-ambassadörerna utbildades inom
hederskultur, slöjans innebörd och om svenska samhällets bemötande av frågan
om hedersvåld och utsatta personer. Under minglet bjöds det på tal, sång och
många givande möten.

Mingel med medlemmar, ambassadörer och stödorganisationer

År 2020 var på många sätt ett speciellt år och därför bestod Pela- och Mariadagen av
en digital hyllning i GAPFs sociala medier:
"Vi minns Pela Atroshi och Maria Barin Aydin genom Pela- och Mariadagen 2020.
Pela mördades den 24 juni 1999, för 21 år sedan idag, av sin pappa och två farbröder, då endast 19 år gammal.
Hon uttryckte viljan att leva som sina kamrater - och ansågs därför fläcka familjens heder. Maria mördades 19 år
gammal av sin egen lillebror, då drömmen om ett fritt liv med egna livsval ansågs fläcka familjens heder.
Att hedra Pela och Maria är att fortsätta kämpa för det de offrade sina liv för; friheten, kärleken och jämställdheten
mot det hedersvåld och förtryck som begränsar flickor och kvinnor.
Varje år anordnar vi på GAPF en eller flera aktiviter under en dag som vi valt att kalla för Pela- och Mariadagen, där
vi uppmärksammar hedersrelaterat våld och förtryck. År 2020 är på många sätt ett speciellt år och därför kommer
årets Pela- och Mariadag bestå av en digital hyllning.
Coronakrisen har inneburit att hedersutsatta, som redan tidigare var föremål för extrem kontroll och ofrihet, nu
har blivit, eller riskerar att bli, utsatta för absolut kontroll. Nu mer än någonsin måste vi därför stå upp för utsatta
och vi på GAPF kommer aldrig att ge upp kampen för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och
förtryck!
Visste du att för 240 kronor/år kan du bli

Idag vill vi minnas och hedra Pela och Maria för det de offrade sina liv för - att få leva ett liv i frihet. Vi tänker på er
medlem i GAPF och bidra till att vi kan
och glömmer er aldrig. För er och alla andra hedersutsatta fortsätter vi kampen mot hedersrelaterat våld och
fortsätta hjälpa, utbilda och opinionsbilda.
förtryck!"
Ditt medlemskap gör skillnad!
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ALMEDALEN DIGITALT

GAPF ställde inte in vi ställde om

GAPF ställde om och arrangerade tio
seminarier och en föreläsning digitalt.

Foto: Canva

På grund av Coronapandemin och de
restriktioner som följde blev 2020 års
Almedalsvecka på Gotland, Visby, inställd.

Medverkande i GAPFs digitala
Almedalsvecka i programordning:

De lanserades i våra sociala medier och på vår
hemsida under samma vecka som 2020 års
Almedalsvecka var planerad.

Åsa Lindhagen, Lars Åberg, Sofie Löwenmark
och Magnus Ranstorp.
Devin Rexvid, Inas Hamdan, Omar Makram
och Galaxia Wallin.

Programpunkter

Camilla Starck, Vanja Berggren, Anna Nelly,
Bayan Nasih och Sara Mohammad.

2- Hijab på barn

Petra Lundh, Negin Amirekhtiar och Marie
Karlsson - Tuula.

1- Integration och hederskultur (utgick pga.
tekniska problem)

3- Sjukvård, Könsstympning och
Oskuldskontroll
4- Särreglering och egen brottskod för
hedersbrott
5- Islamism och hederskultur
6- Hedersvåld & förtryck - Politikers ansvar
7- Skolan och hederskultur
8- Identitetspolitik, intersektionalitet och
relativism
9- Kommunala handlingsplaner, socialtjänsten
och hedersutsatta
10- Hedersutsattas isolering under
coronakrisen
11- Barnkonventionen, svensklag och
barnperspektiv (Föreläsning)

Ann-Sofie Hermansson, Maria Rashidi,
Sameh Egyptson och Magnus Norell.
Juno Blom, Sakine Madon, Morgan
Johansson, Elisabeth Svantesson och
Christian Carlsson.
Anna Ekström, Anette Franzén, Marléne
Stenman och Isabel Smedberg - Palmqvist.
Romina Pourmokhtari, Dana Pourkomeylian,
Clara Thor och Nike Örbrink.
Juno Blom, Mikael Thörn, Sabina Landstedt
och Marléne Stenman
Bayan Nasih, Sabina Landstedt, Hanne
Martinek och Mikael Thörn.
Astrid Schlytter.

Samtliga programpunkter finns att ta del av via www.gapf.se
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INTERNATIONELLA FLICKDAGEN

Lagen om utreseförbud
I samband med Internationella Flickdagen,
11 oktober, anordnade GAPF ett digitalt
lunchseminarium.
Genom lunchseminariet, som riktade sig till
yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och
polis, ville vi upplysa och sprida information
kring lagen om utreseförbud som trädde i
kraft 1 juli 2020.
Under seminariet behandlades frågor kring
lagens utformning och tillämpning. Vem kan
utfärda utreseförbud när ett barn riskerar att
föras utomlands i syfte att giftas bort eller
könsstympas? Vad blir straffet för dem som
bryter mot lagen?
Caroline Brännström, advokat på Wega
Advokater, föreläste om vad den nya lagen
innebär och hur den är utformad.
Issis Melin, utvecklare inom hedersrelaterat
våld och förtryck på Västerås stad, föreläste
om ett fall i Västerås där en 17-årig flicka
belagts med utreseförbud. Issis tog upp vad
alla viktiga aktörer gjorde rätt i det enskilda
fallet och hur man ska agera vid liknande fall.
I slutet av lunchseminariet fanns möjligheten
att ställa frågor.

Skärpt straff för
hedersrelaterade
brott kommer göra
skillnad
Den 1 juli 2020 skärpte regeringen straffen för
hedersrelaterade brott. Det innebar att:
Det ska ses som en försvårande
omständighet att motivet till ett brott är att
bevara eller återupprätta heder när man
bestämmer straffvärdet
Det blev straffbart att förmå eller tillåta ett
barn att ingå äktenskap eller
äktenskapsliknande förbindelser
Det blev möjligt att utfärda utreseförbud
för att skydda barn från att föras
utomlands i syfte att giftas bort eller
könsstympas
Under året rapporterades det i media om flera
fall där de skärpta straffen för
hedersrelaterade brott har nyttjats. Flickor har
belagts med utreseförbud och exempel finns
på fall där motivet i brottet har varit att bevara
eller återupprätta heder och på så sätt ska ses
som en försvårande omständighet när
straffvärdet ska bestämmas.

De skärpta straffen för hedersrelaterade brott
är något som GAPF kämpat för länge i
opinionsbildningen.

23

PROJEKT MEDVERKAN

Utbildning för personal inom sjukvården – förstå, upptäck och agera på
Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV)
Regeringen har under många år, på olika sätt, arbetat för att förebygga hedersrelaterat våld och
förtryck (HRV) och flera kartläggningar har gjorts på förekomsten av HRV i Sverige. Då man utifrån
befintliga studier kan räkna med att ca 10 % av den yngre befolkningen lever i en hederskontext,
inte sällan med inslag av våld, är det viktigt att sjukvården har beredskap att möta dessa patienter,
dels för att kunna ge en god och jämlik vård, dels för att inte utsätta patienter för risker som går att
undvika. Behovet av utökad kunskap inom detta område är uppenbart. Som ett led i det arbetet
erbjöd GAPF under 2020, helt kostnadsfritt, att digitalt utbilda vårdpersonal i hela landet kring HRV.
Vi fick för detta ändamål finansiering av det Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld
och förtryck.
Föreläsningen syftade till att stärka personal inom sjukvården i mötet med patienter som lever i
hedersrelaterat våld- och förtryck och i synnerhet kunna förebygga att barn drabbas. Att ge dem
ökad beredskap att förstå, upptäcka och fråga om denna typ av utsatthet, att ge adekvat hjälp och
stöd samt att handlägga på ett patientsäkert sätt.

Innehåll

Utbildningen var digital och gav deltagarna kunskap om HRV, om de bakomliggande mekanismerna
och om hur det är att leva med HRV som utsatt eller efter att man lämnat en hederskontext.
Deltagarna fick en beskrivning av vad man ska vara särskilt uppmärksam på och hur man kan ställa
frågor för att upptäcka att patienten är utsatt för HRV. Kliniska situationer och fallbeskrivningar
varvades med fakta och befintlig forskning på området. Deltagarna fick även handfasta
handläggningstips att använda sig av i det kliniska arbetet.

Resultat

Vi utbildade totalt 475 personer inom olika yrkeskategorier inom vården (yrkesverksamma men
också studenter). Utvärderingar har visat att en stor majoritet var mycket nöjda med utbildningen
och har fått en ökad kunskap om HRV.

Filmer

Inom ramen för projektet har även fem utbildningsfilmer spelats in. Filmerna är en del av en Elearningplattform som från början av 2021 finns tillgänglig på vår hemsida. Målgrupp är personal
inom hälso- och sjukvården.

Utbildningsfilm för vårdpersonal

Utbildning via Zoom

Utbildningen finns att ta del av via www.gapf.se
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FLER PROJEKT & STIFTELSER

BRIC

2020 var det andra året på det treåriga projektet BRIC, där syftet är att motverka och förebygga
skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, könsstympning och tvångsäktenskap. I och med de
speciella omständigheterna på grund av Covid-19 har inte opinionsbildande och utbildande
aktiviteter - såsom föreläsningar - kunnat utföras i samma utsträckning som var tänkt under året. Vi
har dock observerat och kunnat möta ett stort behov av stöd till utsatta och yrkesverksamma
under tiden för pandemin. Målen med det treåriga-projektet är att nå cirka 6 000 utsatta barn och
ungdomar, att ge målgruppen information och kunskap om sina rättigheter kring barnäktenskap,
könsstympning och tvångsäktenskap samt att ge tillgång till hjälp, stöd och rådgivning. Detta för att
förhindra barnäktenskap, könsstympning och tvångsäktenskap samt förhindra sexuella
trakasserier och mytbildning om mödomshinnan.

BRIC bidrog 2020 till att:
GAPFs stödjour varit öppen dygnet runt, alla dagar under året runt
stödchatten varit öppen måndagar och onsdagar - hela året
vi kunnat genomföra utbildningar om HRV (på plats innan pandemin och
digitalt under pandemin)
vi under våren 2020, innan pandemin, genomförde workshops om HRV i
skolor runt om i Sverige
vi genomfört en digital Almedalsvecka
vi utvecklat vår hemsida för att det ska vara lättare att söka hjälp, hitta
information om HRV och om GAPF samt att stödja vårt arbete. (lansering i
början av 2021)

GAPF är innerligt tacksamma för allt stöd och alla bidrag som inkommer varje
år. I år har vi valt att särskilt lyfta fram en organisation och två stiftelser: Stort
tack till Stiftelsen Einar Belvén, Sätila Foundation och Rotary Stockholm-Västerled
som med sina generösa bidrag och sin generösa gåva bidragit till vårt arbete.

Stiftelser och fonder som stöttat GAPF 2020

Stiftelsen Einar Belvén, Stiftelsen Sätila Foundation, Magnus Bergvalls Stiftelse, Petrus och
Augusta Hedlunds Stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse, Nils Waldins fond - Timmermansordens
fonder, Åhlén-Stiftelsen, Stiftelsen Frimurare Barnhuset, Kronprinsessan Margaretas
Minnesfond, Stiftelsen Ulla & Lennart Wallenstam, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans
Donationsfond, Stiftelsen Konung Oscar II:s och Drottning Sophias Guldbröllopsminne,
Dahlströmska Stiftelsen, C.F Lundströms Stiftelse, Jane och Dan Olssons Stiftelse och
Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond
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KOMMUNIKATION

Allt fler följer oss
Under 2020 har vi fortsatt att utveckla vår
närvaro i sociala medier. Vi har spridit
kunskap om GAPF, hedersrelaterat våld
och förtryck, våra ställningstaganden och
om vårt ambitiösa arbete i kampen för ett
jämställt samhälle fritt från
hedersrelaterat våld och förtryck.

Vårt arbete har resulterat i fler följare. Den 31
december 2019 hade vi 28 963 följare på
Facebook. Ett år senare, den 31 december
2020, hade den siffran stigit till 30 960 - en
ökning med 1997 följare och 7 %. De allra
flesta av dem tillkom under vår största
opinionsbildande aktivitet - Fadimedagarna - i
januari månad.
På Instagram gick vi från 5202 till 5902 följare,
en ökning med 700 nya följare och 12 %. Även
här tillkom dem flesta under januari månad.

1997

nya Facebookföljare, en ökning med

7%

GAPFs nya hemsida

Under året har vi arbetat med att utveckla vår
hemsida och modernisera den. Det ska vara
lättare att söka hjälp, hitta information om
HRV och GAPF samt att stödja vårt arbete.
Hemsidan lanseras i samband med
Fadimedagarna 2021.

GAPF i media

Under 2020 publicerade vi 11
debattartiklar och ämnen som behandlades
var bland annat: oskuldskontroller,
utreseförbud, hedersutsatta under pandemin,
Hijabförbud på barn i skolor och
könssegregation, med flera

12%

ökade våra Instagramföljare med, i siffror:

700 följare
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2020 I SIFFROR

11 egna artiklar
publicerade i media

31 000 följare på
Facebook

5 900 följare på
Instagram

11 egna
programpunkter
under den digitala
Almedalsveckan

127
stödorganisationer
241 omnämnanden i
media
3306 genomförda
stödinsatser
447 yrkesverksamma
som fått stöd & hjälp
17 fall med bortförda
personer

8 aktiviteter på 7
platser under
Fadimedagarna
2273 medlemmar
517 utsatta personer
som fått stöd & hjälp
248 juridiska &
psykologiska
stödsamtal

7
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11 OMRÅDEN - 64 FÖRSLAG

Foto: Jens Reiterer

I samband med Fadimegalan 2020 överlämnar Sara Mohammad, grundare
och ordförande i GAPF, skriften “11 områden – 64 förslag” till partiledare Ulf
Kristersson (M) och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP).

11 områden - 64 förslag - för ett
jämställt samhälle fritt från
hedersrelaterat våld och förtryck
I samband med Fadimegalan 2020
presenterade GAPF 64 förslag inom 11
områden - för ett utökat och förstärkt
skydd åt personer utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck.
Förslagen är indelade i de som riktas
till den lagstiftande församlingen
(riksdagen) och de som avser
kommuner och landsting, utan
inbördes rangordning.

Förslagen som presenteras i denna
skrift är konkreta idéer för att Sverige
ska uppnå FN:s Globala mål i Agenda
2030, och 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 kämpar för.
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GAPF anser att
barnrättsperspektivet
måste stärkas inom
alla myndigheter
Ett växande antal personer i Sverige lever i en
hederskontext. Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF), f.d.
Ungdomsstyrelsen, gjorde 2009 en
kartläggning som visade att 70 000 unga i
Sverige mellan 16–25 år levde med
begränsningar i val av partner, varav 8 500 var
rädda för att bli bortgifta. Carin Götblads
utredning (2015) drog slutsatsen att i
genomsnitt 10 % av unga personer mellan 15
och25 år i Sverige, 124 000 personer, är
utsatta för HRV.
Enligt forskaren Astrid Schlytter (2017) kan det
vara upp till 240 000 unga som lever med
hedersrelaterade normer i Sverige idag.
Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38000
kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för
könsstympning, varav ca 7000 som är under
18 år. Det finns även 132 kända fall av
barnäktenskap och 292 polygama äktenskap
registrerade i Sverige. Samtliga av dessa
polygamiska äktenskap bestod av en man som
var gift med två eller fler fruar.

GAPF menar att en sådan utökad medvetenhet
och kulturell lyhördhet bör innefatta en ökad
vilja att adressera HRV och dess olika uttryck, då
detta är något som drabbar många flickor och
kvinnor bland olika minoritetsgrupper i Sverige.
Mot denna bakgrund anser GAPF att det svenska
samhället måste vidta ytterligare åtgärder för att
bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck och
ge ett förbättrat stöd till de som är drabbade.

11 områden
1. Äktenskapslagar och deras tillämpningar
2. Särreglering och egen brottskod för hedersbrott
3. Stärk arbetet mot hedersrelaterat våld och
förtryck i skolan
4. Hijab och sexualisering av flickor
5. Barn som är eller riskerar att bli bortförda

I GREVIO:s (Group of Experts on Action against
Violence against Women and Domestic
Violence – en grupp i Europarådet) rapport
från januari 2019, om Sveriges efterlevnad av
Istanbulkonventionen, fastslås det att Sverige
bör se över sitt skydd av kvinnor som tillhör
minoritetsgrupper. Man betonar att det
behövs ”en större medvetenhet om och
kulturell lyhördhet för den speciella situation
som kvinnor som tillhör nationella minoriteter
i Sverige och som har blivit utsatta för
könsrelaterat våld befinner sig i”.

utomlands
6. Demokratikrav vid statligt och internationellt
stöd till trossamfund och föreningar
7. Asylrätt och integration
8. Kommunala handlingsplaner och åtgärder
9. Uppmärksamma och polisanmäla hedersbrott
10. Åtgärdsprogram i sjukvården för att
uppmärksamma personer som är utsatta för eller
riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och
förtryck
11. Könsstympning och ”oskuldskontroller”

Läs skriften via www.gapf.se
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För ett jämställt samhälle
fritt från hedersrelaterat våld och förtryck
Stöd vårt arbete

Visste du att GAPF har beviljats 90-konto,
som är en kvalitetsstämpel för
insamlingsorganisationer? Genom din gåva
är du med och bidrar till att vi kan fortsätta
hjälpa, utbilda och opinionsbilda.
Din gåva gör skillnad!

Swish: 900 62 71
PG: 900 627 - 1

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

Följ oss i sociala medier
gapf_riksorganisation
GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime

Pela- och Fadimestödjouren

GAPFs kansli

Öppen dygnet runt
Tel: 070 000 93 28
E-post: stodjour@gapf.se

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