
Hedersvåld  
Att förhandla om helvetet 

 
 
 

 
Nu har det gått 12 år sedan Fadime Sahindal mördades en kall 
januarinatt i Uppsala. Det har hänt en hel del sedan dess. Men 
fortfarande förtrycks tusentals flickor och pojkar av hederskulturen 
och får sina liv förvandlade till ett rent helvete. Kan detta 
omänskliga våld stoppas någon gång? Är hedersvåldet detsamma 
som våld i nära relationer? Är det möjligt att tala 
hedersvåldsförövarna till rätta? Är medling möjlig? Det är frågor 
som kommer att behandlas i vårt halvdagsseminarium till minne av 
Fadime Sahindal.   
 

Tid:  
Tisdagen 2014-01-21  kl. 13.00-17.00 
 

Plats: 
Mötesplats Göteborg  
Södra Allégatan 1B (nära Järntorget) 
 
 

Fritt inträde  
Begränsat antal platser. Anmälan sker senast 2014-01-15 och sänds till:   

pelafadimegoteborg@gmail.com 
  

Kontaktpersoner:  
Christer Johansson      070-3070714  
Soleyman Ghasemiani      070-4441578 
  
 
 
 
 
 
Arrangör: Riksföreningen Glöm Aldrig Pela & Fadime (GAPF) - Göteborg - 

 
Medarrangörer:  

                                                                                                                 
   Humanisterna            ABF              Barnen Först    Humanisthjälpen   Vita Nejlikor 
 

mailto:pelafadimegoteborg@gmail.com


Program: 
 
13.00-13.05 
Välkomnande 
 
13.05-13.15 
Blues om Fadime: Musik av Sue Sergel 
 
13.10-13.40 
Kan man förhandla om helvetet?: Om hederskultur, strukturer och 
illusioner om medling.  
Soleyman Ghasemiani: Poet, författare och socionom. 2006 års mottagare av 
Fadimes minnesfonds pris för sina insatser mot hedersvåld. 
 
13.40-14.40 
Banaz A Love story: Engelsk dokumentärfilm om det tragiska mordet på 
Banaz år 2009 i England. 
   
14.40-15.00  
Kaffepaus 
 
15.00-15.10  
Sång av Sue Sergel 
 
15.10-15.45 
Heder och samvete: Om hederslivet, hedersideologin, mångkulturalismens 
inverkan på barns mänskliga rättigheter och myndigheter som försvårar arbetet 
mot hedersvåld.    
Lars Åberg: Reporter, författare, debattör och medarbetare på Göteborgs-Postens 
kultursidor, väl insatt i integrationsfrågor och barns uppväxtvillkor i bland annat 
Malmös förorter. Hans senast utkomna bok är ”Heder och samvete”. 
 
15.45-16.20 
Samma våld här som där: Om familjelagar och hedersvåld. 
Maria Hagberg: Fil mag i socialt arbete, internationell kvinnoaktivist, författare 
och samhällsdebattör, utkom med "Vid 20 börjar den ruttna". Maria är en av två 
grundare av "Nätverket mot hedersvåld".  
 
16.20-17.00 
Paneldebatt: med Soleyman Ghasemiani, Maria Hagberg och Lars Åberg. 
Moderator: Kristina Hultman, journalist och författare som inleder med ett kort 
tal ”Tolv års hedersbrott. Vad har vi lärt oss?”   


