Hedra Fadime Sahindals 9-årsminne
20-21 januari 2011 – Stockholm,
Uppsala, Göteborg och Degerfors
Stockholm den 20:e januari 2011
1. EU-konferens med gäster från England och Belgien i samarbete med
Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (M)
Tid: kl. 13:00 - 15:00
Plats: Riksdagen, Mittpoolen, Riksgatan 2
Talare är gäster från EU-länder: Sara Mohammad; hedersrelaterade brott och förebyggande
arbete i Sverige sedan Fadime mördades & grundare av Riksföreningen GAPF,
Valentina Colombo; hedersrelaterade brott i Italien & författare till ”Jag har inte syndat nog”
och ”Kvinnans kropp, kvinnans ord”. Professor i geopolitik i den Islamiska världen vid
Europeiska Universitetet i Rom och styrelseledamot för EFD.
Jazvinder Sanghera; tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott i England & författare till
böckerna Shame och Daughters of Shame. Grundare och medlem av Nirvane-projektet mot
tvångsäktenskap i England och själv överlevare av tvångsäktenskap.
Roberta Bonazzi; grundare och ordförande för European Foundation for Democracy (EFD) &
inriktad på frågeställningen Hur ska vi bekämpa hedersrelaterade brott, ett alltmer växande
europeisk företeelse
Göran Lambertz; Regeringens utredare om barn- och tvångsäktenskap i Sverige.
För mer information, ta gärna kontakt med Ulrika Karlsson, tele: 0708-27 28 28
Föranmälan krävs och skickas senast den 19:e januari till: ulrika.karlsson@riksdagen.se .

2. Presskonferens för gäster från EU länder:
Tid: kl. 15:30 - 16:30
Plats: Vattugatan 7 (vid Drottninggatan 26)
Jazvinder Sanghera - England, Roberta Bonazzi – Belgien, Valentina
Colombo - Belgien och John Duhig - Belgien
Kontaktperson: Sara Mohammad, tele: 070-441 10 75

3. Manifestation med tal, musik, blommor och ljus
Tid: kl. 18:00 - 19:00
Plats: Sergels Torg, Stockholm
Talare: Ulrika Karlsson; riksdagsledamot (M), Desire Pethrus
Ängström; riksdagsledamot (KD), Tara Twana; kommunfullmäktige
(S), Bodil Ceballos; riksdagsledamot (MP) & gäster från England och Belgien
Kontaktperson: Sara Mohammad, tele: 070-441 10 75
Arrangör: Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime. ALLA är hjärtligt välkomna!
För mer information, gå gärna in på www.pelafadime.se

Uppsala den 21:a januari 2011
4. Ljuständning och överlämning av blommor
vid Fadimes grav
Tid: kl. 12.00 – 13.00
Plats: Fadimes grav, Uppsala Kyrkogård
Besökare är även gäster från England och Belgien.

5. Manifestation
Tid: kl. 17.00 – 18.00 - Manifestation vid Stora Torget med tal av politiker och ideella
organisationers representanter
Talare: Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd Vänsterpartiet Uppsala,
Sara Mohammad, ordförande för Riksföreningen Glöm Aldrig Pela och Fadime,
Mohamad Hassan, kommunalråd Folkpartiet (ansvarig för jämställdhet och sociala frågor),
Representant från Tjejers Rätt i Samhället,
Representant från Kvinnojouren.

6. Kvällsseminarium
Fadime hedras med en plats i Uppsala
Tid: kl. 18.30 – 21.00
Plats: Drabanten
Tal av Ilona Szatmari Waldau
I panelen: representantpolitiker från olika partier,
Sara Mohammad, ordförande för Riksföreningen GAPF.
Kontaktperson: Sara Mohammad, tele: 070-441 10 75
Arrangör: Riksföreningen GAPF med stöd av Vänsterpartiet
ALLA är hjärtligt välkomna!
För mer information, gå gärna in på www.pelafadime.se

Göteborg den 21:a januari 2011
Minnestund för Fadime med blomläggning i kanalen
Tid: kl. 18:00
Plats: Gustav Adolfs Torg
Kontaktperson: Soleyman Ghasemiani, tele: 070-444 15 78 eller e-mail:
barnenforst@gmail.com .
Arrangörer: Barnen Först och Riksföreningen GAPF
ALLA är hjärtligt välkomna!
För mer information, gå gärna in på www.pelafadime.se

Degerfors den 21:a januari 2011
Premiär för teaterföreställningen Du gjorde ditt val!
Av manusskrivaren Pierre Barsoma
Tid: kl. 09:00 för elever från Stora Vallskolan
och kl. 19:00 för allmänheten
Plats: Folkets Hus, Biosalongen
Kontaktperson: Pierre Barsoma, tele: 072-251 36 80 eller email: pierrebarsoma57@hotmail.com .
Arrangörerer: Manusskrivaren Pierre Barsoma, skådespelarna Josefine Andersson,
Sofie Hedberg, Philip Landeman, Marika Granath, Katrin Lavefjäll och Hanna
Renberg i samarbete med Folkets Hus i Degerfors och Riksföreningen Glöm Aldrig Pela
och Fadime
ALLA är hjärtligt välkomna!
För mer information, gå gärna in på www.pelafadime.se

Information about the speakers / information om talarna:
Jasvinder Sanghera, Best-selling author of "Shame" and "Daughters of Shame", a personal
testimony, and recognised as an Ambassador For Peace by the Women's Federation of World
Peace and an outstanding national campaigner advocating on the issues of forced marriages
and honour based crimes. As the Director of Karma Nirvana, Jasvinder is a leader on raising
the voice of victims & survivors who experience crimes rooted in the name of honour. She
was awarded an Honorary Doctor of the University of Derby as an individual who has
attained distinction and eminence for his work against forced marriages & honour-based
violence, giving recognition to the achievements in campaigning to effect change within the
wider community. Jasvinder has been nominated for the Public Service Award 2009 by First
Women Awards.
Jasvinder Sanghera, a survivor of forced marriage and honour based abuse, established Karma
Nirvana in 1993 initially with a view to create a support network for women who experienced
language and cultural barriers. Karma Nirvana means peace and enlightenment. Jasvinder
explains that the main catalyst for setting up Karma Nirvana was after her sister Robina died
through suicide, as this was deemed the only way out of her horrific marriage. Jasvinder
describes in her biography "Shame" how Robina had on a number of occasions sought help
from family members and from within the community she lived, but was let down. Jasvinder
set up Karma Nirvana to ensure that Robina's death was not in vain. Since Karma Nirvana's
establishment in 1993 it has expanded and developed from a local to regional project to a
national and international project. Karma Nirvana not only supports women, but has expanded
to support also men and couples as this has been identified as a growing need by the project.
They helped develop the first Asian Women's safe house in Derby, and are currently in the
early stages of developing the first Asian male safe house for victims of forced marriage and
honor-based violence.
An international inspirational outspoken voice across various media networks and recently
awarded the Inspiration Award for Women 2008 stated as the Most Inspirational Non
Celebrity and an outstanding public speaker and the Asian Woman of Achievement
Award. Jasvinder was awarded The Woman of The Year Award within the category of
Window to the World that salutes a woman whose courage and determination has brought our
attention to the plight of other human beings and changes the way we think about the world.
Most recently awarded The Pride of Britain Award 2009.
Currently acting as an Expert Advisor to the Courts in cases of forced marriages & honourbased crimes giving evidence, providing reports, witness statements ensuring that the victim's
experiences are fully represented within Criminal Justice Sector.
Bästsäljande Författare till "Skam" och "Skammens döttrar", personliga vittnesbörd, och
erkänd av Women's Federation of World Peace som en ambassadör för fred och en enastående
nationell förkämpe som förespråkar frågor om tvångsäktenskap och hedersrelaterade brott.
Som ledare för Karma Nirvana är Jasvinder framstående i att tala för offer och överlevande
utsatta för brott i hederns namn. Hon promoverades till hedersdoktor vid Derbys universitet
för att ha uppnått distinktion och erkännande i sitt arbete mot tvångsäktenskap och
hedersrelaterat våld; ett erkännande till de framsteg som gjorts i en kampanj för att
åstadkomma förändringar inom samhället i stort. Jasvinder har nominerats till Public Service
Award 2009 av First Women Awards.

Jasvinder Sanghera, överlevare av tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld, etablerade
Karma Nirvana år 1993 med det ursprungliga mallet att skapa ett stödnätverk för kvinnor med
kulturella och språkliga problem. Karma Nirvana betyder fred och upplysning. Jasvinder
förklarar att huvudmotivet till att starta Karma Nirvana var hennes syster Robinas självmord,
vilket bedömdes vara den enda vägen ur hennes hemska giftermål. Jasvinder beskriver i sin
biografi ”Skam” hur Robina vid ett antal tillfällen sökte hjälp från familjemedlemmar och från
samhället hon levde i, men aldrig fick stödet. Jasviner grundade Karma Nirvana för att
Robinas död inte ska ha varit förgäves. Sedan Karma Nirvanas grundande år 1993 har
föreningen expanderat och utvecklats från ett lokalt projekt till ett nationellt och
internationellt projekt. Karma Nirvana stödjer inte bara kvinnor utan beskyddar även män och
par då projektet har bedömt detta som växande stödgrupper. Projektet hjälpte till att bygga
upp det första skyddade boendet för asiatiska kvinnor i Derby, och är just nu i det inledande
skeendet av uppbyggandet av skyddat boende för asiatiska män utsatta för tvångsäktenskap
och hedersrelaterat våld.
En internationellt inspirerande, frispråkig röst i olika medier nätverk och nyligen belönad med
Inspiration Award för kvinnor 2008, för att ha varit den mest inspirerande icke-kändisen och
enastående föredragshållaren, och utmärkelsen Asian Woman of Achivement Award.
Jasvinder tilldelades dessutom Årets Kvinna i kategorin Window of the World, vilket hyllar
en kvinna vars mod och beslutsamhet har väckt vår uppmärksamhet till den svåra situationen
för andra människor och förändrar hur vi ser på världen. Nyligen även belönad The Pride of
Britain Award 2009.
För närvarande arbetar hon som expertrådgivare för domstolar i fall av tvångsäktenskap och
hedersrelaterade brott där hon ger bevis, rapporter och vittnesmål som garanterar att offrets
erfarenheter är fullt representerade i den straffrättsliga sektorn.
Valentina Colombo, Senior Fellow, European Foundation for Democracy, Brussels,
Belgium. Valentina holds a Degree in Arabic language and literature from Università
Cattolica di Milano (Milan) and a PhD in Islamic Studies from Istituto Orientale, Napoli
(Naples). She is also Professor of Geopolitics of the Islamic World at the European University
in Rome, Italy, and a member of the Guarini Institute at John Cabot University in Rome. Her
studies focus on the role of women in democratisation processes and contemporary Arab
liberal thinkers. She is the Italian translator of the works of Egyptian Nobel Prize winner,
Naguib Mahfouz and many other Arab writers. Valentina is also the author of works such as:
Forbidden in the name of Allah, Banned books and Intellectuals in the Islamic World (in
Italian, Lindau, Torino 2010); Islam, Instructions for use (In Italian, Mondadori, Milan 2009);
Enough! Anthology of Arab Liberal Intellectuals (In Italian, Mondadori, Milan 2007); I have
not sinned enough. Anthology of Contemporary Arab women poets (In Italian, Mondadori,
Milan 2007); Woman's body, woman's word. Anthology of Contemporary Arab Women
Writers (In Italian, Mondadori, Milan, 2006).
Styrelseledamot för European Foundation for Democracy, Bryssel, Belgien. Valentina har
en examen i det arabiska språket och litteraturen från det Katolska Universitetet i Milano och
en doktorsexamen i islamiska studier från Orientaliska Institutet i Neapel. Hon är även
professor i den islamiska världens geopolitik vid det Europeiska Universitetet i Rom, Italien,
och medlem i Guarini-institutet vid John Cabot Universitetet i Rom. Hennes forskning
koncentrerar sig på kvinnans roll i demokratiseringsprocessen och på samtida arabiska,

liberala tänkare. Hon är italiensk översättare för den egyptiske nobelpristagaren Naguib
Mahfouz med flera andra arabiska författare. Valentina är dessutom författaren till verk som:
Forbidden in the name of Allah, Banned books and Intellectuals in the Islamic World (på
italienska, Lindau, Torino 2010); Islam, Instructions for use (på italienska, Mondadori, Milan
2009); Enough! Anthology of Arab Liberal Intellectuals (på italienska, Mondadori, Milan
2007); I have not sinned enough. Anthology of Contemporary Arab women poets (på
italienska, Mondadori, Milan 2007); Woman's body, woman's word. Anthology of
Contemporary Arab Women Writers (på italienska, Mondadori, Milan, 2006).
Roberta Bonazzi, Executive Director, has long-standing experience as an EU public affairs
practitioner. After having worked for some of the major public affairs agencies in Brussels,
she founded the European Foundation for Democracy. She works on a broad range of issues
relating to foreign relations, democratic reforms, violent radicalisation and terrorism. Fluent
in English, Italian, French and German, Roberta holds a degree in Political Sciences and
International Relations from the University of Milan and a post graduate degree from the
Institute for International Studies.
Verkställande direktör med lång erfarenhet som utövare av EUs offentliga affärer. Efter att
ha arbetat för några av de större offentliga organen organ i Bryssel grundade hon den
Europeiska Stiftelsen för Demokrati. Hon arbetar med ett brett spektrum av frågor rörande
yttre förbindelser, demokratiska reformer, radikalisering och terrorism. Roberta talar flytande
engelska, italienska, franska och tyska och har en examen i statsvetenskap och internationella
relationer från universitetet i Milano och en magisterexamen från Institutet för Internationella
Studier.

John Duhig, Senior Counsellor, has extensive experience in EU governmental affairs and
commercial consulting, having worked for many years at both the European and national
levels. He began his career at the European Commission, working on human rights, good
governance and democratic institution building, where he spent three years. He subsequently
spent over a decade at two of Brussels’ leading government relations commercial consulting
firms where he has focused on advising businesses on working with the European Parliament
in particular. In this context he has advised on a broad range of EU policy areas including
foreign affairs and enlargement, energy and environment, trade, consumer protection and
animal welfare issues. John holds a BA in History from NUI Galway in Ireland, as well as an
MPhil in International Politics from the Free University of Brussels.
Senior rådgivare, har lång erfarenhet av EU-statliga angelägenheter och kommersiella
konsulttjänster, och har under många år arbetat på både europeisk och nationell nivå. Han
började sin karriär vid den Europeiska Kommissionen, med tre års arbete med de mänskliga
rättigheter, god samhällsstyrning och demokratiskt institutionsbyggande. Han tillbringade
därefter över ett decennium vid två av Bryssels ledande konsultföretag för statliga relationer
och ekonomisk rådgivning, där han har inriktat sig på rådgivning åt företag om att arbeta i
synnerhet med Europaparlamentet. I detta sammanhang har han rådgivit inom ett brett
spektrum av EUs politikområden, bland annat utrikespolitik och utvidgning, energi och miljö,
handel, konsumentskydd och djurskydd. John har en Bachelor of Arts i historia från NUI
Galway på Irland, liksom en Master of Philosophy i internationell politik från det Fria
Universitetet i Bryssel.

