
                       
 
 
Minneshögtid, seminarier och internationell konferens om hedersvåld 

 
Den 21 januari 2014 är det tolv år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev mördad i Uppsala. Anledningen 
var att hon ville leva som en fri kvinna och bestämma själv över sin kropp, sin kärlek och sitt liv. Mördaren var 
hennes egen far. Fadime hade innan sin död, trots alla hot under många år, framträtt i tv och hållit tal i 
riksdagen, där hon talat om hedersrelaterat våld och förtryck. Hon var en jämställdhetsförkämpe och vi kommer 
alltid att minnas och ära hennes kamp för självständighet och mot hedersvåld och förtryck. En kamp som vi för 
vidare till alla andra kvinnor, tjejer och killar, för att få leva ett självständigt liv i frihet. 
  
Den ideella, partipolitiskt oberoende riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime - hedrar 
Fadime Sahindals minne med en rad aktiviteter i samarbete med ett antal ideella organisationer, i flera 
städer runt om i landet. Läs mer om varje aktivitet på http://www.gapf.se/. 
  
Vi bjuder härmed in er till presskonferens med våra medverkanden bl.a. de utländska gästerna 
Deeyah Khan, Valentina Colombo och Diana Nammi om vårt program under Fadimedagarna.  
Ni har också möjlighet att intervjua våra goodwill- och kampanjambassadörer för 2014. 
 
Måndag den 20 januari 2014 kl. 8:00, GAPF, Vattugatan 7, Stockholm 
 
Ur programpunkterna i Stockholm/Uppsala:  
Stockholm söndag 19/1 kl. 14:30-17 Minneshögtid för Fadime med talare och livemusik av Sara 
Varga, Barbara Hendricks, Richard Sseruwagi och Boris René vid Berns salonger, konferencier Malou 
von Sivers. Biljetter: se nedan. 
 

Stockholm måndag 20/1 kl. 10-17 Internationell konferens i riksdagen om hedersrelaterat 
våld, med talare, filmvisning och panelsamtal. Öppningstal av Leif Eriksson, Fadimes advokat. 
Föranmälan krävs. 
 

Uppsala tisdag 21/1 kl. 12 Kransnedläggning vid Fadimes grav, Uppsala kyrkogård 
Uppsala tisdag 21/1 kl. 17 Manifestation med talare vid Fadimes park, vid hörnet av Bangårdsgatan 
och Östra Ågatan 
Uppsala tisdag 21/1 kl. 19-21 Föreläsning av författaren Eduardo Grutzky och panelsamtal om 
hedersrelaterat våld, Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala 
 

  
Medverkande: Bl.a. Beatrice Ask, justitieminister (m); Maria Arnholm, jämställdhetsminister (fp), Birgitta Ohlsson, 
EU-minister (fp); Anti Avsan, riksdagsled. (m); Mikael Damberg, gruppledare i riksdagen (s), Peter Eriksson 
riksdagsled. (mp), Carina Hägg, riksdagsled. (s), Carin Götblad, nationell samordnare mot våld i nära relationer; 
Elisabeth Massi Fritz, jurist specialiserad på rättsfall m. hedersrelaterat motiv; Dilsa Demirbag-Sten, 
samhällsdebattör; Peter Egardt landshövding i Uppsala län, Sara Mohammad, ordf. GAPF; Diana Nammi, ordf. 
för IKWRO (brittisk org. mot hedersvåld); Valentina Colombo, forskare kring hedersrelaterat våld; Deeyah Khan, 
Emmy-belönad dokumentärfilmare och musiker med inriktning på kvinnors fri- och rättigheter. 
Teater:	  Regissör:Michael	  Cocke	  

I	  Lusthuset	  av	  Anders	  Duus	  ,	  Medverkande:	  Fikret	  Cesmeli,	  Hanna	  Mascharqa,	  Yelda	  Hadodo,	  David	  Weiss,	  
Farbror	  Yussyf	  och	  Ismet	  av	  Olof	  Willgren,	  Medverkande:	  Fikret	  Cesmeli,	  Yelda	  Hadodo,	  Hanna	  Mascharqa,	  
David	  Weiss,	  Ur	  Kärleken	  är	  fri	  av	  Malin	  Lagerlöf,	  Medverkande:	  David	  Weiss,	  Richard	  Sseruwagi,	  Inspelad	  
intervju:	  Mats	  Jäderlund,	  med	  fler	  	  

För mer information, kontakta Sara Mohammad, ordf. Riksorganisationen GAPF  
Tel: 070-4411075 / 08-7116032, E-post: gapf@gapf.se, Internet: #fadimedagarna2014 
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Biljetter till minneshögtiden 
19/1 köps via Ticnet. Pris 60 

kr. 

Föranmälan krävs till 

Konferensen 20/1 i riksdagen 

eva.dunert@riksdagen.se	  senast	  16	  jan	  
2014 


