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Bred feministisk plattform

Demokrati och mänskliga rättigheter – inte minst kvinnors – hotas av
backlash från många håll. Därför skapar vi nu en bred feministisk
plattform.
– Vi vill skapa ett gränsöverskridande samarbete kring viktiga
frågor om feminism, demokrati och mänskliga rättigheter, säger
Amineh Kakabaveh, en av initiativtagarna till plattformen.
– Grupp 8 och andra rörelser lyckades skapa skillnad i synen både på samhället och
på oss själva - deras kamp behöver vi följa upp nu för att värna viktiga framgångar, säger
Kakabaveh.
– Vi vill skapa en plattform till stöd för kvinnors -och flickors rättigheter även i våra

förorter, och för alla människors lika värde. Plattformen som vi samlar oss omkring ska
också kunna utvecklas, säger Eva Nauckhoff, den andra initiativtagaren.
Vi hoppas att så många som möjligt vill vara med och bygga och sprida denna plattform
så brett som möjligt! Många organisationer har redan skrivit på, vilket framgår nedan,
och nu fortsätter vi att sprida plattformen.
Vi kämpar brett för:
Alla människors lika värde, oavsett kön, ålder, religion, kultur, etnicitet och sexuell
läggning, samt för frigörelse och jämställdhet mellan kvinnor och män.
Detta är vår etiska grund.
Vi vill göra detta genom att:








Slå vakt om den sekulära rättsstaten, vårt demokratiska samhälle och om
kvinnors fulla mänskliga rättigheter.
Sluta att relativisera förtryck i olika grupper och av kvinnor och flickor, inklusive
hedersrelaterat våld.
Garantera kvinnors och flickors rätt att röra sig fritt i det offentliga rummet som
på samma villkor ska hållas öppet för tjejer och killar, kvinnor och män.
Motarbeta våld och sexuella trakasserier, också på nätet.
Säkra att statliga och kommunala bidrag till ideella föreningar och skolor
används i enlighet med lagar och riktlinjer för demokrati och mänskliga
rättigheter och inte minst kvinnors, flickors och HBTQ-personers fulla
mänskliga rättigheter.
Stå på kvinnors och flickors sida i socialt och ekonomiskt utsatta förorter.

Nu kommer vi också att be både våra personliga och organisatoriska nätverk, systrar
och bröder, kvinnor och män, att sprida budskapet och att också skriva på för att stödja
plattformen. Då får vi den snöbollseffekt som vi eftersträvar, som omfattar alla delar av
landet och leder till en gränsöverskridande och stark rörelse till stöd för alla människors
lika värde.

Pressmeddelande till upprop för en bred feministisk plattform
2

Hittills har följande organisationer skrivit på:
Amineh Kakabaveh, ordförande, Varken hora eller kuvad (VHEK)
Eva Nauckhoff, VHEK
Carina Hägg, Ambassadör för VHEK
Anna Giotas Sundquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna
Anna Kläppe, generalsekreterare Centerkvinnorna
Gulan Avci, ordförande för Liberala kvinnor
Ewa Larsson, ordförande för Gröna Kvinnor
Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor
Iréne Matthis, Grupp 8
Gunilla Thorgren, Grupp 8
Ebba Witt –Brattström, Grupp 8
Monica Green, ordförande UN Women nationella kommittén Sverige
Maria Rashidi, ordförande Kvinnors Rätt
Halala Rafi, ordförande IKKR, Kvinnojouren Nina
Seyran Duran, ordförande för Kurdistans kvinnoförbund i Sverige
Sara Mohammad, grundare och ordförande för Riksorganisationen GAPF- Glöm Aldrig
Pela och Fadime
Ann-Margarethe Livh (V), bostads- och demokratiborgarråd
Zeliha dagli, ordförande, GRÄNSLÖS KYBELE kvinnoförening

Kontakt:
Amineh Kakabaveh: amineh_99@hotmail.com, 076-130 12 36
Eva Nauckhoff: eva.evanauckhoff@gmail.com
Varken hora eller Kuvad: projektledare@vhek.se, www.vhek.se
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