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Denna text skrevs ursprungligen som ett öppet brev till de
ansvariga ministrarna för utbildningsväsendet och förskoleoch ungdomsministern. Texten högtidlighåller minnet av
Fadime Sahindal som mördades för tre år sedan. Den
publicerades på Göteborgs Postens debattsida 2005-02-06.

Öppet brev till:
Förskole- och ungdomsministern;
Lena Hallengren
Skolministern;
Ibrahim Baylan
Utbildningsministern;
Leif Pagrotsky
För tre år sedan
mördades
Fadime
Sahindal för att rentvå
patriarkatets förlorade
heder. Under de gånga tre
åren har tusentals sidor
skrivits om hedersmord
och våld mot flickor i
patriarkala
och
traditionella miljöer.
Som tur är blev det
inga fler direkta hedersmord i Sverige efter
mordet på Fadime. Men
hedersproblema-tiken har
inte stannat av utan antalet
flickor som vänt sig till de
sociala myndigheterna i
samband med hedersrelaterad

våld eller hot om våld har ökat
drastiskt runt om i Sverige. I
andra delar av världen däribland
i Norge, England och Frankrike
höll patriarkatets kämpar
traditionen levande med
kvinnoblod på händerna. Senast
var det en 23 årig flicka med
tunisiskt påbrå som
stenades till döds i
Marseilles
i
Frankrike under
oktober 2004.
Brist
på
deklarationer från
statsmakterna i
frågan kan man inte
tala om. Det som
fattas
är
avsaknaden av
strukturella
åtgärder för att
f ö r e b y g g a
hedersrelaterad
våld mot flickor
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inom traditionella miljöer.
Mord är den yttersta åtgärden
för att upprätthålla den
eftertraktade kontrollen av en
kvinnas sexualitet i det
patriarkala systemet. Men
systemet behöver sällan släppa
lös sina mördare på kvinnor.
Medlemmarna i systemet
införlivar dess regler; gör dem
till sina värdegrunder och lever
efter dem. De som inte motsätter
sig systemets värderingar har
ingenting att frukta. Lydiga,
anspråkslösa, fina och ödmjuka
flickor som blir sina egna
fängelsevakter får inte ens en
sned blick från sina tilltänkta
övervakare. Den som inte
försöker hävda sin fria vilja
kommer inte heller i konflikt
med sin släkt i det
kvinnofientliga systemet.
Religion och uråldriga
traditionella värdesystem

gemensamma arenan.
Ett förebyggande arbete värt
namnet för utsatta flickors
situation kan inte gå runt

reaktionära värderingar i fråga
om könsroller. Små barn tar in
dessa värderingar från barnsben,
hemma, i skolan och ute i andra
offentliga
sammanhang.
Föräldrar kan inte förbjudas att

Ett förebyggande arbete värt
namnet för utsatta flickors situation
kan inte gå runt reaktionära
värderingar i fråga om könsroller.
rättfärdigar kvinnors underlägsenhet. Dessa normer måste
det offentliga samhället inte bara
ta avstånd ifrån utan bekämpa
öppet. Samhället har det yttersta
ansvaret för att dess medborgare
behandlas lika och får samma
förutsättningar i sin utveckling.
Jämlikhet och jämställdhet är
värden som måste vara
samhällets ledstjärna på den
2

prata med sina barn om sina
värderingar, men samhället får
inte ge plats för de värderingarna
i det offentliga rummet och inte
minst inom utbildnings-väsendet
för barn.
Trots detta ser vi hur slöjan
kryper in på dagis och
grundskolan, på intet ont anande
små flickors huvuden. Slöjan är

en symbol för kvinnan som
andra gradens medborgare, och
det uppenbara förtrycket både
fysiskt och psykiskt. Den lär
flickan dölja sin kropp, sitt hår,
sitt väsen, som något
skamfilat och syndigt.
Den säger att hennes
kropp inte duger som den
är. Hon lär sig sin sociala
plats, lägre än pojkarnas
och att hon inte har
samma individuella frioch rättigheter.
Är statsmakternas
häpnadsväckande
tystnad om denna
nedtrampning
av
jämställdheten i skolan
försvarbart? Hur kan
man tillåta att små flickor
på dagis eller på låg- och
mellanstadiet får bära
något
som
kränker
jämställdheten och jämlikheten
mellan könen?
Förskole- och ungdomsministern!
Vet ni att det än idag finns
barn i den svenska skolan som
inte får delta i musiklektioner?
Vet ni att det finns barn som inte
får vara med på sex- och
samlevnadslektioner och att det
finns barn som förnekas rätten
att delta i idrott och gympa av
sina föräldrar? Vet ni att
föräldrar får förhindra sina barn
att delta i simning eller andra
studie- och skolaktiviteter; att
det finns föräldrar som får
utestänga sina barn från bildeller biologilektioner som har
med kroppen att göra? Vet ni att
barn förhindras att delta i
klassutflykter, skoldisko eller
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klassresor? Ta då en titt på den
svenska
islamguidens
diskussionsforum
www.islamguiden.com för att se
hur jämställdheten krossas i
småbitar genom kluriga knep
förmedlad av politisk islam.

eller yttringar i skolan.
- Barn har inget med
religion att göra. Stäng religiösa
skolor för barn under 16 år.

Förskole- och ungdomsministern!
Det är tragiskt att den svenska
skolan inte skyddar skolbarn
från
kvinnoför-nedrande
könsroller och värderingar som
går stick i stäv med de formellt
rådande
jämställdhetsprinciperna i samhället. Det är
förbluffande att tre år efter
mordet på Fadime ger den
svenska skolan fortfarande fritt
spelrum för barn- och
kvinnofientliga värderingar och
könsroller som drabbar flickor
inom traditionella miljöer
allvarligt.
Ett riktigt förebyggande
åtgärdsplan mot hedersrelaterad
våld måste ingripa mot
kvinnofientliga strukturer och
innehålla bland annat följande
moment:
- Skolan och utbildningsväsendet måste vara helt
sekulärt.
- Ingen förälder skall få
förbjuda sitt barn att delta i de
lektioner och aktiviteter som har
med utbildningsplanen att göra.
- Musik, idrott, gympa,
simning
och
sexualundervisning till alla elever utan
undantag.
- Ingen slöja på barn under
16 år.
- Inga religiösa symboler

Soleyman Ghasemiani;
ordf. riksförbundet “Barnen
Först”.
Sara Mohammad; ordf.
riksföreningen “Glöm aldrig
Pela och Fadime”.



Manifestation till
minne av Fadime
Sahindal
Torsdagen den 20: e januari
2005, anordnade Barnen Först,
föreningen Glöm Aldrig Pela
och Fadime och organisationen
“Kvinnofrigörelse” i Göteborg
en manifestation till minnet av
Fadime Sahindal som mördades
av sin far för 3 år sedan.
Manifestationen hölls i
Brunsparken mellan kl. 16.0018.00. Leyla Ghasemiani ordf.
för “Glöm Aldrig Pela och
Fadime” i Göteborg var första
talaren. I sitt tal betonade Leyla
på samhällets ansvar att
tillförsäkra alla sina medborgare

fria, trygga och jämlika
levnadsförhållanden. Hon
kritiserade också statens
likgiltighet
vad
gäller
strukturella åtgärder för att
bekämpa kvinnoförtrycket och
de reaktionära patriarkala
värderingarna.
Galawish Mostafapour från
“Kvinnofrigörelse”, var på
samma linje och krävde
omedelbara åtgärder mot
förtrycket och inskränkningen av
flickors fri – och rättigheter.
Soleyman Ghasemiani läste
upp sitt gemensamma öppna
brev med Sara Mohammad, till
förskole- och ungdomsministern. Där kritiserade han
staten och utbildningsväsendet
för dess flathet gentemot
religiösa och patriarkala
värderingar som smyger in sig i
skolan. Han menade att skolan
måste vara helt sekulär; att barn
inte har något med religion att
göra och att religiösa symboler
och yttringar skall förbjudas i
skolan. Det öppna brevet
publicerades på Göteborgs
Postens debattsida, fredag 200501-21, på årsdagen av mordet på
Fadime.
Manifestationen väckte
mycket uppmärksamhet. Folk
stannade, lyssnade och pratade
med talarna. Många visade sin
sympati med manifestationen
genom att ge ekonomiska
bidrag.
Barnen Först – Göteborg
2005-01-21
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Er insats
är livsavgörande!
Barnen Först är en ideell organisation som kämpar för barns rättigheter över
hela världen. Det som skiljer oss från andra barnrättsorganisationer är att vi tror på
jämlikhet och lika värde för alla barn i världen oavsett kön, religion, etnicitet eller
socialgruppstillhörighet. Barn måste ha samma rättigheter, samma förutsättningar för
sin utveckling och samma sociala och ekonomiska trygghet. Barnens rättigheter måste
vara universella.
Vi tycker att barn måste prioriteras först. Barns väl och ve måste stå högst på
samhällets dagordning. Inga politiska, ekonomiska, religiösa, kulturella eller ideologiska
överväganden får kränka eller underlåta barns rättigheter; deras integritet eller deras
trygghet. Barnen måste vara först med allt vad det innebär.
Det kulturrelativistiska perspektivet som låter barn med utländskt bakgrund
särbehandlas, är förkastligt och måste bekämpas av alla goda krafter i samhället.
Vi kan inte uträtta några underverk! För att kunna åstadkomma något positivt
behöver vi ert stöd både materiellt och moraliskt.
• Ni kan bidra med allt möjligt. Sprid våra idéer om ni anser dem eftersträvansvärda
och försvarbara.
• Delta i våra olika aktiviteter för främjandet av barns rättigheter.
• Delta i våra olika aktioner, manifestationer och solidaritetsarbete.
• Skriv till oss och till vår tidskrift.
• Bli vår tidskrifts korrespondent. Sänd oss bild och text material.
• Informera oss om allt som har med barns rättigheter att göra.
• Stöd oss ekonomiskt. Vi har många behjärtansvärda idéer och en hel del
livsviktiga uppgifter ligger på is på grund av våra mycket små ekonomiska
resurser.
Alla ekonomiska bidrag, enstaka som regelbundna, stora som små, emottages
tacksamt.
Den som stöder Barnen Först kommer regelbundet att få vår tidskrift och
information om våra aktiviteter.
Vi väntar på ert stöd!

Barnen Först: s postgiro konto:
27 73 88-5
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Barnen Först: s 3: e Konferens
11-12: e februari 2005, Stockholm

Barnen Först!
Varför och hur?
Barnens rättigheter
måste vara universella!
Dag 1:
Fredag 11/2, Kl. 10.00-17.00
Torsgatan 4 (Rädda Barnens lokal)
Dag2:
Lördag 12/2, Kl. 10.00-17.00
Kista-träff (Kista centrum)
www.barnenforst.se
www.santarimnalan.com
www.childrenfirstinternational.org
Hur ett samhälle behandlar sina barn, är det mest talande beviset för hur mänskligt
och fritt är det. Barn skall prioriteras först, framför alla nationella, ekonomiska,
politiska, ideologiska, religiösa och kulturella överväganden och intressen.

Talarlista
Med gäster från olika länder
Konferensens första dag är på svenska och engelska. Andra dagen är det persiska, arabiska
och kurdiska som talas.
Belgien
- Sonja Eggerickx; skolinspektör, vice ordf. för “Internationella humanistiska och etiska unionen”
(IHEU).
Tal: “Ta barnen på allvar, gör dem inte bortskämda”


. . . . . . . . . . . . . . . . .
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England
- Arman Farakish; ordf. för Civilrättskommittén i Iran (Iran CRC).
Tal: “Barn är rättslösa i Iran. Vad skall vi göra?”
- Azam Kamgoyan; Ordf. för “Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter i mellanöstern”,
och chefredaktör för den månatliga tidskriften “De gudlösa” på persiska.
Tal: “Till försvar av förbud mot barnslöja”
Frankrike
- Sihem Habchi; från organisationen “Varken hora eller kuvad”.
Irak
- Houzan Mahmoud; Representant för organisationen “Kvinnors frigörelse i Irak” (OWFI),
redaktör för organisationens tidskrift med samma namn på engelska.
Tal: “Flickor i den ockuperade Irak och under den politiska islams hotelser”
- Sherzad Fatih; En av grundarna av “Centret för försvaret av barns rättigheter i Irak”;
representant för Centret utanför Irak; redaktör för Centrets tidskrift “Barnens Värld” på kurdiska.
Tal: “En stund med Bagdads Gatubarn”
- Jabbar Mohammad Hassan; en av grundarna av den italienska avdelningen, “Centret för
försvaret av barns rättigheter i Irak”.
Tal: “Barn och religion”
Iran
- Ghasem Afshar; Barnrättsaktivist och socialarbetare från Iran, jobbat med gatubarn och barn
i fängelse.
Tal: “Barnen i de iranska fängelserna”
Italien
- Piercarlo Albertosi; Medlem av italienska kommunistpartiets centralkommitté.
Fackföreningsledare för vårdpersonal i Carrara.
Tal: “Flyktingbarns situation i Italien”
Sverige
- Inger Stark; barn- och kvinnorättsaktivist, kommunfullmäktigeledamot i Stockholm för
vänsterpartiet.
Tal: “Barn, slöja och religiösa skolor”
- Hans Iwan Bratt; vice ordförande för Humanisterna; aktiv i Nätverket för Demokrati i Irak.
6
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Tal: “Toleransens gränser ur ett humanistiskt perspektiv”
- Gun Zakarias; socionom, författare och debattör, har skrivit böcker och artiklar om barn i
missbrukarfamiljer och även barn med invandrarbakgrund.
Tal: “Ungdomar och missbruk”
- Sven Winberg; från Rädda Barnens generalstab.
Tal: “Barnkonventionen och principerna bakom den”
- Rädda Barnens dialogprogram;
Tal: “Samtal med föräldrar om pojkars frihet och flickors kyskhet”
- Sara Mohammad; ordf. för riksföreningen “Glöm aldrig Pela och Fadime”.
Tal: “Samma undervisning för alla barn i skolan?”
USA
- Mona Kosha; från “The Model United Nations Program”
Tal: “Vad säger fakta och rapporter?”
Barnen Först: s talare
- Soraya Shahabi; grundare och ordförande för “Barnen Först” international; redaktör för dess
tidskrift på persiska och engelska; grundare av “Internationell kampanj för försvaret av kvinnors
rätt i Iran”.
Tal: “Barnens universella rättigheter”
- Soleyman Ghasemiani; författare, ordf. för Barnen Först – Sverige, redaktör för Barnen Först:
s månatliga tidskrift med samma namn på svenska; redaktör för den litterära och sociala
tidskriften Hana på kurdiska.
Tal: “Föräldrars rätt över barn och barnens rättslöshet”
- Halale Taheri: styrelsemedlem i Barnen Först i Sverige; ordf. för “Förbundet för försvar av
kvinnors rättigheter i Kurdistan”; dokumentärfilmare.
Tal: “Barn och religiösa skolor”
- Leyla Ghasemiani; ordförande för Barnen Först – Göteborg; medlem av redaktörkommittén
för den kurdiska tidskriften Hana.
Tal: “Har alla barn lika värde?”
- Asad Nodinian; Styrelsemedlem av Barnen Först – Sverige; ledare för “Projekt för jämlikhet
och förebyggande arbete mot våld”.
Tal: “Två olika skeenden i Iran; hemslösa barn och Snögubbefestivalen”
- Parvane Ahmadi; Barnen Först: s aktivist i Sverige; styrelseledamot i BF i många år.
Tal: “Kampen för barns rättigheter i Iran”

. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Konferensens andra aktiviteter:
Filmvisning:
Fredag 11/2, kl. 13.00; Torsgatan 4
“En stund med gatubarn i Bagdad”
En dokumentärfilm av Sherzad Fatih
Bok- och fotoutställning
En utställning med foton, böcker, broschyrer och material från Barnen Först.
Solidaritetsafton med gatubarn
Lördag 12/2, kl.19.00, Kista-Träff
Levande musik:
Jan Hammarlund
Shamim
Poesi:
Soleyman Ghasemiani
Och mycket mera underhållning
Arrangör: Barnen Först, Internationell Kampanj för Barns Rättigheter
I samarbete med: ABF Stockholm och Kulturföreningen för kurder i Sverige.

För mer information och bokning av plats kontakta:
barnenforst@spray.se
Kamal Asad Mohammad 073-653 55 67
Faraj Shahabi
070-837 70 52
Soleyman Ghasemiani 070-444 15 78
Fax:
08-590 737 99

Barnen Först
Ordf. Soleyman Ghasemiani
Barnen Först
Vatthagsvägen 13
194 52 Upplands Väsby
Tel: 070- 444 15 78
Fax: 08- 590 737 99
barnenforst@spray.se
www.barnenforst.se
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Vi har ny adress!
Kolla här:
www.barnenforst.se

Children First
Main Office:
Chair Person, Soraya Shahabi
CF, BM Box 2592
London WC1N3XX / England

Tel. 44-798 134 3101
Fax: 1-413-639- 1602
childrenfirstinternational@yahoo.ca
www.childrenfirstinternational.org
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