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Kära SD-Kvinnor
Vi vill börja med att tacka för den fantastiskt trevliga årsmöteshelg som vi nyligen 

hade. Samtidigt vill vi naturligtvis också passa på att tacka för förnyat förtro-
ende som ordförande och vice ordförande. Det är en stor ära att få vara med 
och utveckla vår verksamhet!

För Er som inte kunde närvara på vårt trevliga årsmöte kommer här kort infor-
mation om några saker. Först av allt en presentation av den nya styrelsen och den 
nya valberedningen: 



Styrelse

Carina Herrstedt – ordförande (Omval)
Therese Borg – vice ordförande (Omval)
Janita Kirchberg – ledamot (Omval)
Hanna Wigh – ledamot (Omval)
Paula Bieler – ledamot (Nyval)
Kristina Winberg – suppleant (Nyval)
Cassandra Sundin – suppleant (Nyval)

Valberedning

Louise Erixon
Alexandra Brunell
Julia Holmelius

Årsmötet beslutade också att vi ska ha en organisation uppdelad i tre (3) regioner: SD-Kvinnor Nor-
ra, SD-Kvinnor Mellersta och SD-Kvinnor Södra. För Norra ansvarar Felicia Lindell och Ann-Katrin 
Löfwenhamn, för Mellersta ansvarar Lina Boy och Birgitta Kullvén och för Södra ansvarar Sara-Lena 
Bjälkö och Jennie Åfeldt. Tanken är att dessa regionansvariga skall närvara på förbundsstyrelsens 
möten och fungera som en länk mellan medlemmarna i regionerna och styrelsen. På så sätt vi 
knyter vi samman organisationen bättre och förbättrar möjligheterna att nå hela vägen ut i de en-
skilda kommunerna med våra kampanjer. 

Förhoppningsvis får vi nu igång arbetet ute i våra tre regioner och även förbättrade förutsättningar 
att träffas för att prata politik och strategi men framförallt för att ha trevligt tillsammans!

Vidare antogs nya stadgar som snart kommer att läggas ut på hemsidan och som då är viktiga att 
läsa. När det gäller viktiga datum som anges i stadgar så kommer vi att påminna om dessa längre 
fram. Det avsnitt i stadgar som handlar om regioner är nytt, likaså att det numera krävs medlem-
skap i SD för att kunna vara medlem i SD-Kvinnor. Utan ett sådant krav tappar vi vårt syfte med att 
få fler kvinnor att aktivera sig i partiet! 

Därför vill vi uppmana alla som kanske glömt eller av annan anledning inte betalt in medlems-
avgiften till Sverigedemokraterna, att göra det omgående så att ni inte stryks ur vårt register. Ni 
behöver således inte förnya ert medlemskap i SD-Kvinnor utan det görs per automatik när ni beta-
lar in medlemsavgiften till SD. Mejlar ni inte och begär urträde så står ni kvar som medlem så länge 
medlemsavgiften till SD betalas in.

Viktig att komma ihåg är också att vi i och med antagandet av stadgarna fastslog att årsmöte hä-
danefter kommer att hållas på hösten och med anledning av detta är också en hel del datum än-
drade, exempelvis för inlämning av motioner och nomineringar. Nästa årsmöte blir således först 
hösten 2013, men misströsta inte för vi kommer att ha flera trevliga sammankomster däremellan!

Styrelsen kommer att ha möte i slutet av april och ska då lägga upp planer för året. Information om 
dessa planer återkommer vi med senare.

Carina Herrstedt 
Therese Borg
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Kampanj om hedersproblematik
Tiotusentals kvinnor i Sverige lever i en 
förtryckande och våldsam hederskul-
tur, men det är ett problem som alltför 
få pratar om eller verkar ta på allvar. 
Tvärtom är det vanligt förekommande 
att hederskulturen på olika sätt både 
legitimeras och uppmuntras i tole-
ransens namn, och att flertalet försök 
till debatt tystas med anklagelser om 
främlingsfientlighet, rasism eller 
islamofobi. Oftast är det dess-
utom de som allra mest talar 
sig varma för jämställdhet som 
är snarast med att tysta debat-
ten på detta sätt. Desamma är 
också påtagligt passiva när det 
gäller att föreslå åtgärder för att 
motverka något så oerhört allvar-
ligt som hedersproblematiken.

Beröringsskräcken när det handlar 
om hederskultur verkar alltså vara 
näst intill total, och gång på gång 
ser vi hur det kompromissas om 
något så grundläggande som 
allas lika värde, det vill säga att 
kvinnan är lika mycket värd 
som mannen och därmed 
borde ha samma rätt till 
frihet att leva sitt liv så 
som hon vill. Konse-
kvensen är att vårt 
lands mest utsatta 
kvinnor sviks och blir 
lämnade att klara sig 
själva.

Vi i SD-Kvinnor kan 
inte acceptera detta, och därför lanserade vi för några veckor sedan en kampanj om hederspro-
blematik och denna kommer att pågå under en längre tid framöver. Det vi valde att göra allra först 
var att i samband med en presskonferens släppa en film som hade två huvudsakliga syften. Det ena 
var att fungera som en ögonöppnare och visa vad som faktiskt sker, i verkligheten. Det andra var 
att kritisera alla de personer som förringar hedersproblematiken och väljer att fokusera på mindre 
viktiga frågor och därmed sviker alla de som är offer för hederskulturen. 

Samma dag fick vi också två debattartiklar om hedersproblematik publicerade, en på SVT Debatt:s 
hemsida, och en på Newsmill. Därefter följde ett antal repliker i såväl riks – som lokalmedia, och i 
några kommuner delade vi också ut flygblad som tagits fram just för denna kampanj. 
(Finns intresse av att dela ut dessa flygblad i kommunerna så kan de beställas från Janita Kirchberg): 
janita.kirchberg@sverigedemokraterna.se



Ytterligare uppföljning har skett i form av deltagande i P4 Extra med Lotta Bromé och SVT:s Debatt 
där hedersvåld debatterades, och i form av att vi släppt tre förslag på åtgärder mot hedersprob-
lematiken. Dessa tre förslag, som presenteras nedan, var dock bara ett smakprov ur det kompletta 
åtgärdsprogram som kommer att släppas inom kort. 

•  Minst 50 miljoner kr årligen bör flyttas från genusforskning och från de statligt finansierade jäm-
ställdhetsprojekt som inte uppvisar någon reell inverkan på den faktiska jämställdheten i samhäl-
let. Dessa medel bör istället satsas på att stärka befintliga åtgärdsprogram mot hedersförtryck samt 
på ny forskning och nya förebyggande åtgärder med syfte att förhindra att fler faller offer för hed-
erskultur och att förbättra omhändertagandet av de offer som redan är drabbade. Dessa medel 
skall specifikt öronmärkas för kampen mot hedersproblematiken och får inte användas till andra 
angränsande ändamål.

•  Lagstiftningen kring tvångsäktenskap måste skärpas. Att som idag åtgärda problemet med 
tvångsäktenskap genom att använda flera olika befintliga lagar är inte tillräckligt. En utredning 
när det gäller hur tvångsäktenskap ska hindras pågår just nu på uppdrag av regeringen, och när 
denna är slutförd är vår förhoppning att resultatet blir inte bara en ändring av befintlig lagstiftning 
till det bättre utan också en komplettering av lagstiftningen i form av ett uttryckligt förbud mot att 
arrangera tvångsäktenskap.

•  Utöver en skärpt lagstiftning som explicit förbjuder tvångsäktenskap menar vi att det är nöd-
vändigt att lagstifta om att man måste ha uppnått en ålder av 24 år för giftermål med personer 
från icke-EU-länder. En sådan lagstiftning finns i Danmark och har visat sig ha en mycket positiv 
effekt för unga kvinnor från Mellanöstern. Istället för att i tidig ålder giftas bort och isoleras i hem-
met har invandrarkvinnorna fått förbättrade möjligheter att bli en del av samhället, utbilda sig och 
förvärvsarbeta, vilket förbättrat deras förutsättningar att stå emot hederskulturen och trycket från 
familjen.

Länkar till filmen, artiklar, repliker och debatter finns nedan:

http://www.youtube.com/watch?v=D04k-QFMKk0&context=C4b9896cADvjVQa1PpcFOdFbw3m
0rNiCUrsR5NdMCxy5_DmVaSZD8=

http://www.newsmill.se/artikel/2012/03/05/j-mst-lldhet-m-ste-omfatta-alla-kvinnor

http://debatt.svt.se/2012/03/07/dessa-fornekare-av-hedersfortryck-kan-ha-blod-pa-sina-hander/

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14494843.ab

http://www.aftonbladet.se/debatt/article14500301.ab

http://sdkvinnor.se/2012/03/20/man-loser-inte-problem-genom-att-skjuta-budbararen/

http://debatt.svt.se/2012/03/24/kurdo-baksi-tar-inte-debatten-med-oss-i-sd/

http://sverigesradio.se/sida/ljud/3814511?play=3814511&playtype=S%C3%A4ndning

http://svtplay.se/v/2744665/debatt/del_9_av_18?sb,p104688,1,f,-1

http://svtplay.se/v/2744916/debatt/eftersnack_15_mars?sb,k103453,1,f,-1



Vill du bli presenterad i SD-Kuriren?
I varje nummer av SD-Kuriren presenterar vi en medlem i SD-Kvinnor. Inom kort kommer vi att ha 
tomt i vår ”kö” på kvinnor att lyfta fram, så vi vill därför ha din hjälp! 

Maila dina svar på frågorna nedan och en högupplöst porträttbild på dig själv till 
therese.borg@sverigedemokraterna.se så dyker du förr eller senare upp på vår egen 
sida i tidningen.

Vilken är din bostadsort? 
Vilka är dina familjeförhållanden? (singel/särbo/sambo/gift/förlovad/barn)
Har du några husdjur? 
Vilka är dina intressen/hobbies?
Vilken är din nuvarande sysselsättning? (arbete/studier/arbetssökande/pensionär) 
Vilka tidigare sysselsättningar har du haft? (yrken/studier/annat) 
Har du några förtroendeuppdrag för SD på någon nivå, eller för SD-Kvinnor, eller förtroendeupp-
drag i nämnder, fullmäktige o dyl? 
Har du någon politisk hjärtefråga? I så fall vilken/vilka? 

Vårliga hälsningar

Carina Herrstedt / Therese Borg


