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Vice ordförande har ordet

Anders  Leckne | vice ordförande

Vi började 2021 med en fortsatt pandemi som påverkade i stort sett hela samhället under året. GAPF
var inget undantag och vi fick anpassa verksamheten. Alla inblandade har gjort en fantastisk insats
för att få detta att fungera på ett bra sätt. 

Utbildningarna gick från fysiska möten till digitala kurser och föreläsningar för personal från olika
myndigheter, politiker, elever och ideella organisationer. 

Pandemin skapade också utmaningar för vår stödverksamhet, främst vid koordinering av kontakt
med myndigheter såsom socialtjänsten, sjukvården och Migrationsverket. Under pandemin har de
som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck tvingats leva med mer kontroll och större
begränsningar. De har levt isolerade i sitt hem, tillsammans med sina förövare, med starkt
begränsade möjligheter att söka hjälp. 

GAPF:s opinionsbildande aktiviteter har i första hand gjorts digitalt. Vi har riktat oss till allmänheten
och i synnerhet den utsatta målgruppen, beslutfattare, politiker och myndigheter. Hedersvåldet lever,
myndigheterna sviker var temat för Fadimedagarna 2021 med flera digitala aktiviteter.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en fråga som angår oss alla. Frågan växer i samhället och
engagerar allt fler, men den måste tas på än större allvar. Vi har under 2021 fått se en del positiva
framsteg, där vi gläds åt en skärpt lagstiftning som ökat intresset för sakfrågan från flera politiker.

Tack till alla eldsjälar; medlemmar, styrelsen, Goodwill-Ambassadörer, stödorganisationer, lokala
kontaktpersoner, stödpersoner och volontärer som stödjer GAPF:s arbete. Ett särskilt tack till de
myndigheter, stiftelser, fonder, företag och privatpersoner som hjälper oss att finansiera vår
verksamhet.

Vi hoppas att 2022 blir året då fler agerar och tar frågan på det stora allvar som den kräver. En sak är
helt klar; GAPF kommer aldrig att vända de utsatta ryggen och vi behövs mer än någonsin.
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GAPF:s 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 2021 har
merparten av detta skett digitalt. En stor del av vårt arbete ägnas åt utsatta och vi har en ständig
beredskap för stödsökande personer. Under 2021 har vi förstärkt vår stödverksamhet med
ytterligare en anställd 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 nio ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte.

Årsmöte 2021
Söndagen den 25 april genomförde GAPF ett digitalt årsmöte. På grund av covid-19 och de
restriktioner som rådde anpassade sig GAPF efter omständigheterna.

Under årsmötet presenterades 2020 års verksamhet, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
GAPF:s ekonomiska årsredovisning föredrogs av kassören Leena Hasanen. Ordförande för årsmötet
var Ellis Wohlner och sekreterare var Håkan Carlson. 

Under årsmötet gjordes även ett om- och nyval av ledamöter i styrelsen. Vi vill ur djupet av vårt hjärta
tacka Jonas Lundgren, Faw Azzat, Helén Carlson och Ann-Katrin Åslund för sina betydande insatser i
GAPFs styrelse. Samtidigt välkomnade vi Ulla Gustavsson, Julia Mansour, Jenny Sonesson och Martin
Evaldsson som ledamöter i styrelsen.

Sara Mohammad ordförande 

Anders Leckne vice ordförande

Leena Hasanen kassör

Jenny Sonesson ledamot 

Per Strängberg ledamot

Martin Evaldsson ledamot

Julia Mansour ledamot 

Ulla Gustavsson ledamot

Håkan Carlson ledamot 
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GAPF har samarbetat med Goodwill-
Ambassadörer sedan 2014. 

Ambassadörerna är personer som med sin
röst, 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.

Ambassadörerna blir utbildade i
hedersrelaterat våld och förtryck samt bjuds in
till Fadimegalan, internationella konferensen
och andra opinionsbildande aktiviteter. När de
gör aktiviteter som Goodwill-Ambassadörer för
GAPF finns vi där som stöd. 

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

2021 års Goodwill-Ambassadörer
Farangis Hakimi , graduate trainee inom forskning och utveckling på Scania

Mia Joleby , advokat, grundare och ägare av Wega Advokater

Anette Franzén , lärare i svenska som andraspråk och föreläsare

Xoncha Nouri , senior analytiker vid CVE

Marianne Scheja, skådespelare, terapeut, manusförfattare, regissör och driver Beteendeinstitutet

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna

Elisabeth Svantesson , Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson

Anna Nelly , legitimerad hälso- och sjukvårdskurator

Johan Pehrson, Liberalernas rättspolitiska talesperson och gruppledare i riksdagen

Matilda Ekeblad, förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet

Matilda Ekeblad Mia Joleby

Marianne Scheja Elisabeth Svantesson

Anna Nelly Johan Pehrson

Farangis Hakimi Jimmy Jansson

Xoncha NouriAnette Franzén

GAPF:s organisation

Goodwill-Ambassadörer 
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Som medlem är du med och bidrar till ett
bättre samhälle där alla ska kunna göra sina
egna livsval och där 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. Under
2021 hade vi 2 012 medlemmar. 

Vi har många medlemmar som med olika
aktiviteter, till exempel födelsedags-
insamlingar, 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 - ni gör skillnad. 

Våra medlemmar finns över hela Sverige och
bidrar med sitt medlemsskap till vår
finansiering av insatser till stödsökande och
olika typer av förebyggande stödinsatser. 

Stödorganisationer
Företag och organisationer bidrar till att
tillsammans med GAPF arrangera
Fadimedagarna. Det gör de genom att vara
stödorganisation och bidra med en valfri
summa mellan 1 000–10 000 kr. Under 2021
hade GAPF 39 stödorganisationer under
Fadimedagarna. Stödorganisationerna
exponerades digitalt i sociala medier samt vid
sändningen av Fadimegalan.

Vi är oerhört tacksamma för det stöd vi får
från stödorganisationerna. Det bidrar till att
GAPF kan genomföra Fadimedagarna varje år.
Ni hjälper oss att hedra minnet av Fadime och
bekämpa det hedersrelaterade våldet och
förtrycket i Sverige. 

Medlemmar

GAPF:s organisation

MEDLEMMAR

2 012

STÖDORGANISATIONER

39
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Stödverksamhet

GAPF:s stödchatt har under 2021 varit öppen två dagar i veckan och bemannas av utbildade
chattvolontärer. Stödchatten vänder sig till utsatta, yrkesverksamma och anhöriga. Stödsökande kan
genom chatten få information om sina rättigheter och information om var den utsatte kan vända sig
för att få stöd och hjälp. 

GAPF har ett dokumentationssystem där vi för statistik över samtliga ärenden som kommer in till
stödverksamheten via telefon, mejl, chatt och sociala medier. Syftet med dokumentationssystemet är
att få en bättre bild över samtliga stödinsatser som stödverksamheten genomför. Dokumentationen
ska även underlätta överlämning och uppföljning av ärenden kollegor emellan.  

GAPF:s nationella stödjour 
GAPF:s nationella stödjour Pela och Fadime stödjouren har under 2021 hanterat 322 ärenden där 468
personer varit berörda och genomfört över 6 008 stödinsatser. Stödinsatserna till utsatta består av
stödjande samtal, fysiska möten, stödinsatser via stödpersoner, skrivelser av orosanmälningar,
polisanmälningar samt stödbrev till Migrationsverket om hedersutsatta asylsökandes behov av stöd.
GAPF:s stödjour har också genomfört 70 juridiska samtal och 43 psykologiska stödsamtal. Utöver det
har stödjouren genomfört 400 konsultativa samtal till yrkesverksamma inom skolan, socialtjänsten,
sjukvården, polisen och anhöriga. 

GAPF har varit involverade i 26 ärenden som berör 38 barn och unga som blivit bortförda mot sin
vilja till föräldrarnas hemland. 

Under 2021 har GAPF:s stödverksamhet utbildat 20 nya stödpersoner och kompetensutvecklat
befintliga stödpersoner i asylrätt. 

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 samtalsterapeuter och
advokatbyråer. 
Utbildningar och rådgivning till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med eller kan
komma i kontakt med de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Ett stort nätverk av stödpersoner runtom i landet. 
Chatt på hemsidan för utsatta personer två kvällar i veckan. 

GAPF:s chattverksamhet 
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Definition av stödinsatser

Stödjande samtal.
Juridiska samtal.
Psykologiska samtal.
Konsultativa samtal till yrkesverksamma och anhöriga.
Stöd via chatten på GAPF:s hemsida, 2 kvällar i veckan.
Fysiska möten med utsatta för stödjande samtal.
Stöd och hjälp i kontakt med myndigheter, såsom att följa med till möte eller ringa
förberedande samtal till skolan, socialtjänsten eller polisen.
Stöd via meddelande/sms och via sociala medier.
Stödinsatser som görs med hjälp av en stödperson.
Skriver stödbrev till hedersutsatta asylsökande.
Yttranden i rättsprocess/vårdnadstvister.
Upprättar orosanmälningar och polisanmälningar
Upprättar anmälningar till IVO- inspektionen för vård och om sorg vid misstanke/kännedom om
brister i socialtjänstens hantering av hedersärenden.
Upprättar intyg till stödsökande som ansöker om skyddade personuppgifter hos Skatteverket.
Även överlämning av ärenden till advokatbyrån eller överlämning till psykoterapeut eller
stödperson räknas som stödinsats då dessa kräver både tid och resurser i anspråk. Förmedling
av kontaktuppgifter och uppföljning vid tillsättning av stödperson räknas som en stödinsats. 
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Samtal yrkesverksamma  

Bortförda fall 

Juridiska stödsamtal  

Psykologiska stödsamtal  
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Statistik från 2021

Stödverksamhet

Antal i Sverige
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GAPF har haft samarbete med Mia Joleby sedan 2016 och med Wega
advokater som bildades av Mia hösten 2019. De juridiska stödsamtalen görs
av advokater/jurister vid Wega Advokatbyrå i Stockholm. 

Juridiska stödsamtal genom Wega advokater 
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Stödverksamhet
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*Länstillhörighet går ej att identifiera med anledning av ärendets anonymitet. 

Utsatta fördelade på region
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Utbildningsinsatser

GAPF anordnar årligen utbildningar runt om i hela landet för att förebygga och skapa ökad
förståelse i samhället kring hedersrelaterat våld och förtryck. Vi utbildar bland annat personal
inom vården, socialtjänsten, rättsväsendet, polisen, politiker, ideella organisationer samt
elever och personal i skolan. Under 2021 har GAPF anordnat flertalet föreläsningar och
utbildat över 2 600 personer. Föreläsningarna under året har främst genomförts digitalt på
grund av restriktionerna under den rådande pandemin. 

Delnia Baker, stödkoordinator och Sabina Landstedt, 
 stödsamordnare, höll en två dagars digital utbildning

för våra nya stödpersoner.

NYA STÖDPERSONER
HAR FÅTT

UTBILDNING

20

PERSONER HAR
UTBILDATS

2 692

Under Fadimedagarna hölls tre seminarier
med inriktning på tre yrkesverksamma
grupper med drygt 150 deltagare: Skolan,
socialtjänsten och sjukvården. Under
Almedalsveckan genomfördes sex
webbinarier som visades på vår Facebook-
sida, YouTube och Almedalen Play. Vid
samtliga seminarier bjöd GAPF in sakkunniga
och experter för kunskapsdelning och
diskussion. 

Inom projektet BRIC (Barnens Rätt I Centrum)
höll GAPF flera föreläsningar. Bland annat höll
Sabina Landstedt en föreläsning för Sunderby
folkhögskola där cirka 100 lärare och elever
deltog. Helén Carlson höll en föreläsning för
Moderata skolungdomar i Göteborg och
Skåne med 25 deltagare. Vidare höll Sabina
Landstedt en utbildning för 120
yrkesverksamma för Una Norrbotten,
länsstyrelsen och kommuner i Norrbotten. 

Utbildningsinsatserna har genomförts i form
av samtal med inbjudna experter, bland
annat under Fadimedagarna och
Almedalsveckan. Föreläsningarna har en
bred ansats i syfte att ge kunskap kring
hederskultur och mekanismerna bakom
hedersrelaterade brott. Under 2021 har
GAPF utbildat 2 692 personer inom
samhällets alla sektorer.

GAPF har också välkomnat och utbildat 20
nya stödpersoner för vår stödverksamhet. 

Föreläsningar i korthet
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Internationella kvinnodagen
Så länge det finns kvinnor som utsätts för
hedersrelaterat våld och förtryck kommer
GAPF att finnas där för stöd och hjälp. Med
detta som bakgrund uppmärksammar GAPF
årligen den Internationella kvinnodagen. År
2021 genomfördes ett digitalt event där
allmänheten skickade in sina frågor rörande
hedersrelaterat våld och förtryck som
sakkunnige Omar Makram svarade på. 
Omar skrev också tillsammans med Sabina
Landstedt en artikel som publicerades på
Altinget.se, där GAPF särskilt
uppmärksammade flickor och kvinnor som
utsätts för hedersvåld, barnäktenskap och
könsstympning.

Opinionsbildning

Pela- och Mariadagen 
Pela- och Mariadagen 2021 bestod av en
livesänd, digital lunchföreläsning med
Miranda Ebrahimi utifrån hennes
självbiografi “Den ofrivilliga bruden”. En
berättelse om hur Miranda som 13-åring
blev bortgift och om hur det svenska
samhället svek henne. Mirandas berättelse
är lika tragisk och hjärtskärande, som den
är sann. En berättelse som många unga
invandrarflickor tvingas genomlida.

GAPF anordnar årligen ett flertal egna opinionsbildande aktiviteter runtom 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 ofta i media
och publicerar själva flera debattartiklar varje år. GAPF agerar också referensgrupp för andra
organisationer och deltar i hearings och sakråd.
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Debattartikel i Altinget.

Miranda Ebrahimi föreläste på internationella kvinnodagen. 



Almedalsveckan

Är hijab på flickor i skolan förenligt med
skollagen och jämställdhet? 

Varför finns det bara tre fällande domar
för könsstympning på 40 år? 

Hur kan vi förbättra stöd och
behandling till hedersutsatta med
psykisk ohälsa? 

Hur påverkar islamismen
myndighetsutövningen i Sverige? 

Långsiktigt stöd – utsatt och lämnad! 

Pojkar och unga män i en
hederskontext. 

Almedalsveckan 2021 genomfördes digitalt
den 4–7 juli. GAPF arrangerade sex
programpunkter, varav fem panelsamtal
och en föreläsning med experter, politiker
och myndighetspersoner. Ämnena var: 

Från webbinariet "Är hijab på flickor i skolan förenligt med
skollagen och jämställdhet?"

 

Opinionsbildning
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EGNA PROGRAMPUNKTER
UNDER ALMEDALSVECKAN

6

GAPF uppmärksammade Internationella
Flickdagen under fem dagar 7–11 oktober på
sociala medier med bland annat följande
aktiviteter: Vanja Berggren, docent i
folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet som
har doktorerat om kvinnlig könsstympning,
svarade på frågor ställda av GAPF:s följare på
Facebook. Sabina Landstedt skrev ett
blogginlägg. Petra Blom höll en digital
föreläsning om hedersrelaterat våld och
förtryck samt könsstympning.

Internationella flickdagen

Från webbinariet med Petra Blom. 
 



2021 års mottagare

Marléne Stenman

Juryns motivering: 

”Marléne Stenmans modiga och ihärdiga
agerande har inte bara räddat barn och
ungdomar, så att de fått återvända till Sverige,
utan har också fått andra viktiga konsekvenser. 
Dels har politiker och myndigheter uppmärk-
sammats på hur hederskulturen drabbar och
att mer måste göras för att stoppa den, dels har
förövare kunnat lagföras och straffas. 
I sitt rakryggade och orädda engagemang har
hon alltid haft den utsatta människans
perspektiv, oavsett omgivningens reaktioner.”

Kommittén för utmärkelsen

Pela- och Fadimeutmärkelsen
Pela- och Fadimeutmärkelsen är instiftad för att uppmärksamma människor och organisationer som
går i spetsen för kampen mot hederskulturen. Deras insatser gör Sverige till ett bättre, friare och
mer rättvist land.

Utmärkelsen är en specialdesignad statyett som är framtagen av Torstensson Art & Design.
Formgivningen av statyetten syftar till att symbolisera individers kamp och styrka för att frigöra sig
från hederskulturens kollektiva mörka krafter.

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 författare

Sara Mohammad, grundare av GAPF

Pela och Fadimeutmärkelsekommittén för
kampen mot hedersrelaterat våld och
förtryck inrättades 2018. Kommittén är
organisatoriskt fristående från GAPF och
ansvarar för utdelningen som sker i
anslutning till Fadimegalan.

Opinionsbildning
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Fadimedagarna
Varje år arrangeras Fadimedagarna för att
hedra minnet av Fadime Sahindal och
uppmärksamma hedersvåld och förtryck.
Den 21–27 januari 2021 arrangerades
Fadimedagarna med stöd av 39 stöd-
organisationer, myndigheter, skolor, företag
och stiftelser. Med årets tema: Hedersvåldet
lever, myndigheterna sviker ville vi belysa på
vilket sätt myndigheter sviker utsatta och
framför allt hur man kan förändra det.

Fadimegalan 2021 var digital och sändes på
Facebook och i GAPF:s YouTube-kanal. Galan
genomfördes i samarbete med Twenty
Studios där galan också spelades in. Galan
leddes av Dilsa Demirbag-Sten, journalist och
författare. Fokus låg på hur vården,
socialtjänsten och skolan kan förbättras för
hedersutsatta. Vi fick också höra tal av Ebba
Busch (KD) och Morgan Johansson (S), samt
se uppträdanden av artisterna Dilba, Anna
Bergendahl och Renaida Braun. 

Den internationella konferensen i riksdagen
ersattes med tre webbinarier om
hedersrelaterat våld och förtryck inom
skolan, socialtjänsten och sjukvården.
Paneldeltagare var bland annat Juno Blom,
partisekreterare (L), Camilla Starck,
överläkare i psykiatri och utbildningsminister
Anna Ekström. 

På årsdagen av Fadime Sahindals död den 
21 januari genomfördes den årliga
kransnedläggningen vid hennes grav i
Uppsala i samarbete med lokala politiker och
talare. På grund av pandemin fick bara åtta
personer delta och på plats var bland annat
kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling
och Uppsalas landshövding Göran Enander.
Arrangemanget bevakades av lokala medier.

Opinionsbildning

Dilsa Demirbag-Sten leder årets Fadimegala.

Anna Bergendahl framförde låten "One".

Fotografi från kransnedläggningsceremonin i Uppsala. 
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GAPF anordnar årligen flera opinionsbildande aktiviteter för att skapa uppmärksamhet, debatt och
påverka i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Allt arbete som sker lokalt i GAPF:s regi ska
överensstämma med vår värdegrund, vår kommunikationspolicy och våra ställningstagande i olika
frågor. Vi samarbetar med organisationer som delar vår värdegrund, vilken är baserad på FN:s
konvention om mänskliga rättigheter. 

GAPF har för närvarande kontaktpersoner i Borås, Göteborg, Jönköping, Malmö, Mjölby, Stockholm
och Uppsala. På grund av pandemin har lokala verksamheter under 2021 inte kunnat utföras i den
utsträckning vi önskade.

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 som planerar, organiserar, genomför och utvärderar Fadimegalan i
samarbete med Alexander Erwik, VD för Erwik Communication. GAPF:s samarbete med de båda
företagen Twenty Studios och Erwik Communication gjorde det möjligt att genomföra och sända
Fadimegalan digitalt på Facebook och Youtube. 

Granlundaloppet utanför Uppsala
För femte året i rad anordnades Granlundaloppet utanför Uppsala av GAPF:s medlem Maria
Bergquist. Styrelseledamoten Ulla Gustavsson deltog och höll ett anförande för deltagarna om
GAPF:s verksamhet. Stort tack till Maria som varje år fortsätter att uppmärksamma arbetet som
GAPF gör. I år samlade ni in drygt 10 000 kronor, vilket är helt fantastiskt. 

Lokala verksamheter
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Samarbeten runt Fadimegalan

Stöd från kontaktpersoner
På grund av omständigheter kopplade till pandemin har våra kontaktpersoner och medlemmar
från olika städer - istället för att anordna Fadimedagarna på sin ort - stöttat Pela och Fadimejouren.
Tack till bland andra Marléne Stenman i Mjölby samt Mikael Thörnkvist och Emelie Santinelli i
Göteborg som har stöttat GAPF:s nationella stödjour, chatt och föreläst vid utbildning av nya
stödpersoner. Det har varit en enorm tillgång då trycket på stödverksamheten var högt under året.
Marlene Stenman har även publicerat blogginlägg på GAPF:s hemsida. 



Lokala verksamheter

Between Spaces konsert i Göteborg
Hösten 2021 gav bandet Between Spaces en konsert i Göteborg till minne av Paiman Nouri
Arehammar som mördades av sin ex-man 2018. Henrik Ragneskog, trummis, låtskrivare och
arbetskollega till Paiman, tog på eget initiativ kontakt med GAPF. GAPF:s kontaktperson i Göteborg,
Emelie Santinelli, representerade GAPF på plats och presenterade GAPF:s verksamhet för publiken.
Konserten inbringade 12 000 kr i biljettintäkter som Between Spaces donerade oavkortat till GAPF,
vilket vi är enormt tacksamma för. Vi fick också möjlighet att publicera Henriks hyllning och
hälsningar till Paiman på vår blogg - ett personligt inlägg som väcker många känslor. 
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Between Spaces spelar i Göteborg till minne av Paiman Nouri Arehammar. 



GAPF:s blogg

GAPF i media
Under 2021 publicerade vi 9 debattartiklar.
Ämnena som behandlades var bland annat 
 oskuldskontroller, utreseförbud, hedersutsatta
under pandemin och hijabförbud på barn i skolor.

En artikel av Sabina Landstedt om ökningen av
bortförda barn fick stort genomslag i flera medier.
Under året har vi också varit med på intervjuer i
bland annat Nyhetsmorgon, P1 Morgon, Ekot och
Lilla Aktuellt.

Sociala medier
Under 2021 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. 

På Facebook steg antalet följare med 2,5 procent
och på Instagram med 6 procent. 
Det mest sedda inlägget hade en räckvidd på 
95 300 personer, med över 7 000 reaktioner. 

I samband med lanseringen av vår nya hemsida
under Fadimedagarna 2021 startade vi vår blogg
där vi under året har publicerat 18 inlägg. I
bloggen vill vi dela med oss av kunskap om
hedersrelaterat våld och förtryck och berättelser
från utsatta. Bloggen innehåller även inlägg från
gästskribenter som Marléne Stenman, Goodwill-
Ambassadörerna Mia Joleby och Anette Franzén
samt Devin Rexvid, forskare inom hedersrelaterat
våld och förtryck.  

Kommunikation

PUBLICERADE
ARTIKLAR I MEDIA

9

BESÖKARE PÅ
HEMSIDAN

33 538

FÖLJARE PÅ
FACEBOOK

31 870

FÖLJARE PÅ
INSTAGRAM

6 270

19



Verksamhetsprojekt

BRIC - Barnens rätt i centrum

PÅVERKAN – fördjupade kunskaper och konkreta
handlingsverktyg

Covid-19 – extra stöd till utsatta

Under 2021 har GAPF med finansiering från Socialstyrelsen genomfört projekt PÅVERKAN. Målet var
att ge yrkesverksamma fördjupade kunskaper om aktuella aspekter på hedersvåld och förtryck samt
fler konkreta handlingsverktyg för de som arbetar med målgruppen. Aktiviteter i projektet har varit
seminarier och föreläsningar. 

nå cirka 6 000 utsatta barn och ungdomar
ge målgruppen information och kunskap om sina rättigheter kring barnäktenskap, könsstympning
och tvångsäktenskap
ge tillgång till hjälp, stöd och rådgivning 

År 2021 var det tredje och sista året på det treåriga projektet BRIC – Barnens Rätt I Centrum. Syftet var
att motverka och förebygga skadliga sedvänjor såsom barnäktenskap, könsstympning och
tvångsäktenskap. Projektet finansieras av ett trettiotal olika fonder och stiftelser. 

Projektet hade tre huvudsakliga mål: 

De uppsatta målen ska bidra till att förhindra barnäktenskap, könsstympning och tvångsäktenskap
samt förhindra sexuella trakasserier och mytbildning om mödomshinnan. 

Situationen med covid-19 har ställt krav på oss att anpassa stödverksamheten. Detta eftersom
behovet av stöd och hjälp har förändrats under pandemin. Bland annat har målgruppens möjligheter
att söka hjälp begränsats. Vi har behövt utveckla nya rutiner för att nå fram till målgruppen,
kommunicera med utsatta och utveckla våra stödrutiner. 

Med extra stöd från Socialstyrelsen kunde GAPF under 2021 bland annat ta fram nytt material i form
av tryckt information, filmer och annonskampanjer riktat till elever, skolpersonal, anhöriga och
yrkesverksamma på sociala medier. Bidraget har också möjliggjort fortsatt anställning av GAPF:s
stödkoordinator samt kompetensutveckling för våra stödpersoner.
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Finansiering 

Ett tjugotal stiftelser och fonder som stöttat GAPF 2021

Stiftelser vi valt att lyfta fram särskilt i år

Stiftelsen Einar Belvén Stiftelsen Sätila Foundation

Gålöstiftelsen, Magnus Bergvalls Stiftelse, Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Åke

Wibergs Stiftelse, Timmermansordens fonder – Stiftelsen C.J Roos af Hjelmsäters

donationsfond, Åhlén-Stiftelsen, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, 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, Stiftelsen Clas

Groschinskys Minnesfond, Stiftelsen Sätila Foundation, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne,

Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Josefsson Foundation, Olle Engkvist Stiftelse,

Stieg Larssons Stiftelse, Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse, Stiftelsen Einar Belvén,

samt Kronprinsessan Margaretas Minnesfond.

Ta fram innehåll till utbildning för
lärarstudenter och skolpersonal.
Stöd för spridning och administration
samt marknadsföring av utbildningen.
Stöd till föreläsare för genomförande av
utbildningen.

Stiftelsen Sätila Foundation har med sitt
generösa bidrag bland annat gjort det
möjligt för GAPF att under 2021:

Ge stöd, information och kunskap riktat
till utsatta i våra sociala medier.
Ge stöd åt opinionsbildande aktiviteter i
linje med GAPF:s 64 åtgärder mot
hedersvåld och hederskultur i Sverige.
Kompetensutbildning för personal,
styrelse och Goodwill-Ambassadörer.
Stärka GAPF:s kärnverksamhet, kvalitén i
alla led och utveckla organisationen.

Stiftelsen Einar Belvén har med sitt generösa
bidrag bland annat gjort det möjligt för GAPF
att under 2021:

GAPF är innerligt tacksamma för allt stöd och alla bidrag som inkommer varje år. Under 2021 vill vi
särskilt lyfta fram två bidragsgivare och redogöra för vad bidragen använts till. 
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Sverige i siffror 2021 

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

10 procent 

40 000 

3 fällande domar
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27 av 40 förskolor 

GAPF:s stödverksamhet har varit involverade i                   
av 38 bortförda barn och kvinnor - bara under 2021.

28 ärenden

                                                    säger ja till slöjtvång. Nästan sju av tio
kommunala förskolor i utsatta områden i Göteborg, Stockholm och
Malmö kan tänka sig att aktivt kontrollera och tvinga på barn slöja
mot deras vilja, trots att det kan bryta mot lagen. Det visar en
granskning från Göteborgs-Posten. 

Enligt Socialstyrelsens inventering 2021 är över                     kvinnor 
 könsstympade. Av dessa har 5 000 sökt vård, och utifrån tidigare

bedömningar från 2015, var 7 000 flickor under 18 år. 
 

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



Priser och utmärkelser

Hederspris för arbete med hedersfrågor och HBTQ
Öppna Moderater delade år 2021 för första gången ut priset för arbete med hedersfrågor och HBTQ.
Det är en utmärkelse där de vill lyfta personer och/eller föreningar som sprider kunskap om
utsattheten för HBTQ-personer som lever under hederskultur eller annan utsatthet.

Det var en enig förbundsstyrelse som röstade för förslaget att ge GAPF priset som första mottagare.
En anledning var den viktiga internationella konferensen som GAPF anordnade i samband med
Fadimedagarna 2020.

Öppna Moderaters ordförande, Kim Nilsson,
överlämnade hederspriset till GAPF:s
styrelsemedlemmar Jenny Sonesson och Ulla
Gustavsson. 

Vi är väldigt tacksamma för denna utmärkelse
och kommer alltid kämpa för att alla
människor ska ha samma fri- och rättigheter.

Öppna Moderaters motivering av priset:

GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime har
tydligt lyft upp den extrema utsatthet
som unga flickor och pojkar utsätts för i
hedersrelaterat våld och förtryck. 
Man vågar - på ett sätt som fler
organisationer borde göra -  bland annat
prata om hur konverteringsterapi är ett
inslag som HBTQ-personer konsekvent
utsätts för. Man synliggör problematiken
på ett konstruktivt och modigt sätt.
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GAPF fyllde 20 år under 2021
GAPF grundades 2001 av Sara Mohammad
med en stark vision: Att ge råd, stöd och
hjälp till hedersutsatta. Nu har det gått 20 år. 
Vad har hänt sedan starten?

2001 GAP öppnar en telefonjour
2001 startar Sara Mohammad "GAP" – Glöm
Aldrig Pela – efter mordet på Pela Artroshi
1999. Samma år öppnade GAP en telefonjour
för att kunna ge råd, stöd och hjälp. Sedan
dess har vi hjälpt tusentals hedersutsatta.

2002 Namnet ändras till GAPF
GAP byter namn till "GAPF" – Glöm Aldrig Pela
och Fadime – efter mordet på Fadime Sahindal.
Mordet på Fadime blir en väckarklocka för hela
Sverige. 

2003 Internationella konferensen
GAPF anordnar den första internationella
konferensen. Under tre dagar deltog en rad
framstående forskare, advokater, freds- och
kvinnorättsaktivister från bland annat USA,
Israel, England och Irak. Under åren 2014–2020
har den internationella konferensen hållits i
riksdagen.

2006 Pela- och Fadimebandet
GAPF startar kampanjen "Pela och
Fadimebandet mot hedersmord". Det första
bandet bar dåvarande skolminister Ibrahim
Baylan under Fadimedagarna samma år.

2010 GAPF:s första kontorslokal
GAPF:s kärnverksamhet flyttar in i sin första
egna lokal på Vattugatan, Stockholm. Den
invigs den 26 maj av jämställdhetsminister och
integrationsminister Nyamko Sabuni. Andra
närvarande var bland andra Beatrice Ask och 
EU-minister Birgitta Ohlsson.

2012 Den första Fadimegalan
Fadimegalan anordnas första gången i Uppsala
10 år efter Fadime mördades. Sedan 2013 har
den arrangerats på Berns i Stockholm. På
grund av pandemin spelades 2021 års gala in i
en studio. 

2013 Första medverkan i Almedalen
GAPF medverkar för första gången under
politikerveckan i Almedalen med flera egna
seminarier samt deltar i andra aktörers
seminarier. Samma år invigs Fadimes park av
Uppsala kommuns Kulturnämnd och
Namngivningsnämnd tillsammans med GAPF.

2015 Egen lägenhet för
stödverksamheten
GAPF får en lägenhet för stödverksamheten
där hedersutsatta kan få personliga samtal
med bland annat psykologer, advokater och
GAPFs stödpersonal. Där finns också möjlighet
till övernattning vid akuta fall.

2001–2021 Opinionsbildning
GAPF har genom opinionsbildning arbetat för
att påverka politiker och andra makthavare att
förbättra de utsattas villkor. De opinions-
bildande aktiviteterna har bland annat bidragit
till skärpt lagstiftning, till exempel lagen om
barnäktenskapsbrott.

2021 GAPF 20 år
GAPF fyller 20 år och fortsätter kampen mot
hedersrelaterat våld och förtryck! 

Vi kommer stödja utsatta, utbilda inom
samhällets samtliga sektorer samt driva
opinionsbildning fram till den dagen vi når vår
vision: Ett jämställt samhälle fritt från
hedersrelaterat våld och förtryck. GAPF behövs
mer än någonsin!
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Styrelsens tack

Avslutningsvis vill styrelsen varmt tacka alla GAPF:s medlemmar för ert stöd och engagemang i
kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vi tackar GAPF:s 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 runtom 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
dig som på något sätt uppmärksammat GAPF och frågan om hedersrelaterat våld och förtryck under
året. 

Styrelsen
April 2022
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Stöd GAPF:s arbete
För ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat våld och förtryck

Swish: 90 06 271

Bankgiro: 900 - 6271

Följ GAPF i sociala medier

RiksorganisationenGAPF

@GAPFgapf_riksorganisation

Riksorganisationen GAPF
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Skicka en gåva

Genom ett medlemskap hjälper du oss att hjälpa andra. Ett års
medlemskap kostar 240 kronor för vuxna och 120 kronor för
ungdomar. Registrera dig på gapf.se/medlem.

Bli medlem i GAPF

Öppna Swish-appen för att scanna QR-koden. 





tel: 08 711 60 32

Vattugatan 5 

111 52 Stockholm

Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime  

e-post: kontakt@gapf.se www.gapf.se


