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Beskrivning
Författare: Christina Wahldén.
Boken ge en bild av Fadimes liv åren före mordet. Här berättas också om polisutredningarna
och rättegångarna som följde efteråt. Debatten om hedersrelaterat våld blossar upp då och då.
Det är ett svårt ämne. Vi har valt att uppmärksamma det med den här boken eftersom ökad
kunskap om våldet kan leda till att färre unga människor drabbas. Ett liv-serien är lättlästa
biografier på en svårare nivå än biografierna i Fakta-serien. Här finns utrymme för längre och
mer djupgående resonemang, vilket gör böckerna lämpliga att använda i undervisningen - och
att sätta i händerna på den elev som gärna läser om välkända personers liv och insatser.

Annan Information
16 jan 2012 . För tio år sedan mördades Fadime Sahindal av sin egen pappa. Hon dog för att
hon ville leva sitt eget liv. Den 21 januari hedras hennes minne i Uppsala.
Det här är berättelsen om Fadime Sahindal, om hennes liv och hennes död och om det rättsliga
och samhällspolitiska efterspelet efter mordet på henne. Det är en redogörelse över vad som
hände Fadime, över vad hon och andra sade och gjorde i samband med hoten, misshandeln
och slutligen det brutala mordet.
21 jan 2014 . I dag är det tolv år sedan Fadime Sahindal mördades på grund av att hon själv
ville välja.
18 jan 2017 . Än i dag minns många den starka kvinnan som kämpade för att få rätt till ett
självständigt liv utan hoten från familjen. Femton år har gått sedan Fadime Sahindal sköts av
sin pappa med flera skott framför ögonen på hennes mamma och två systrar. Ett hedersmord
som satte ljus på ett fenomen som för många.
26 jan 2012 kl.18.00 Sveavägen 41 ABF Stockholm. Föreningen Varken hora eller kuvad
anordnar i samarbete med ABF Stockholm en paneldebatt till minnet av tioårsdagen av det
tragiska hedersordet på Fadime Sahindal. Det är nu tio år sedan Fadime Sahindal bragdes om
livet av sin egen far. Fadime kämpade mot.
4 jul 2011 . Mordet på Fadime Sahindal satte slutligen hedersvåld på kartan. Hon hade
offentligt försökt förklara hur hennes liv såg ut och vädjat till det svenska samhället. Hennes
livsval och sättet att gå ut offentligt ansågs ha dragit vanära över familjen och det enda sättet
att återställa hedern var att ta bort henne.
Snart uppdagar sig dock en hemsk sanning: Moody tänker inte återvända till USA utan tänker
starta ett nytt liv i sitt hemland. Betty kan åka hem om .. Det här är berättelsen om Fadime
Sahindal, som hann göra ett stort intryck i debatten om hedersvåld i Sverige innan hon
hedermördades av sin far 2002. Boken är skriven av.
21 jan 2017 . I DAG HAR det gått 15 år sedan Fadime Sahindal sköts i huvudet av sin far då,
hennes familj inte kunde acceptera att hon ville gå sin egen väg i livet och kärleken. I den
efterföljande rättegången rubricerades fallet som ett vanligt mord, eftersom begreppet
hedersvåld ännu var nästintill okänt i Sverige.
Fadime Sahindal föddes i en kurdisk by i södra Turkiet. När hon var liten . Fadime tog till sig
den nya kulturen tack vare skolan och klass- kamraterna . rädda hennes liv. Brodern dömdes
till fem månaders fängelse. Fadime var besviken över den ringa hjälp hon fick från polisen
och vände sig till medierna. Om hoten mot.
Den 21 januari 2002, blev Fadime Sahindal brutalt mördad av sin far. Fadime hade under
många år levt under hedersrelaterat våld och förtryck. Hon kämpade för människors
rättigheter och i synnerhet för flickors och kvinnors – rätten att få forma och leva sitt liv i
frihet. Till minne av Fadime har Arosdöttrarnas Tjej- och.
21 feb 2017 . . och Fadime Sahindal var två i mängden av invandrarkvinnor som mördats av
de skäl som vi märkligt nog kallar hedersrelaterade. Vad beträffar Fadime föddes hon 1975 i
Turkiet. Vid sju års ålder flyttade hon med familjen till Sverige, där hon i ett senare skede
började leva sitt liv på ett västerländskt sätt.
15 jan 2010 . Till minne av Fadime Sahindal. 70 000 ungdomar mellan 16 och 25 år i dagens
Sverige har inte möj- ligheten att fritt få välja vem de ska gifta sig med. Varför? Det är åtta år
sedan Fadime Sahindal bragdes om livet av sin egen far. Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla flickors lika rättigheter.
29 okt 2013 . I ett mörkt rum blev Sara Mohammad könsstympad med ett rakblad då hon var
sex år. Hon tvingades bära slöja och burka, tjockleken i tyget kontrollerades noga så att inga

kroppskurvor kunde urskiljas. Machokulturen var stark i södra Kurdistan där hon växte upp
och brodern hade burit vapen sedan tolv.
Rätt så likt Romeo och Julia blev, i dagens Sverige, Sara Abed Ali i Umeå, Pela Atroshi från
Farsta, Fadime Sahindal i Uppsala och Abbas Rezai i Högsby de mest omskrivna offer för att
ha vågat utmana släktens oförsonlighet med sin verkligt eller påstått ”otillåtna” kärlek.
Hedersmord och hedersrelaterat förtryck (som i.
19 jan 2012 . P3 dokumentär som berättar historien om Fadime Sahindal – om hennes liv,
kamp och död. Programmet sändes första gången den 27 april 2008 och är producerat av Siri
Ambjörnsson och Emma Janke. Uppdaterat 2012-01-21 23.30: "Det var mening att den
minnesplats kommunen beslutat om skulle.
21 jan 2012 . Fadime som kommit att stå för styrka på så många vis. Men inte ens Fadime var
stark nog att stå emot ett vapen. Det finns så mycket vackert att skriva om Fadime och de ord
av styrka och civilkurage som hon spred omkring sig under sitt allt för korta liv. Få personer
och deras öde har berört oss i Sverige så.
Vi ordnar ett seminarium till minnet av Fadime Sahindal och presenterar nya fakta.
Föreningen Varken Hora eller Kuvad har gjort en undersökning bland 1100 ungdomar om hur
deras liv ser ut och försökt identifiera huruvida de lever i en hederskontext – en förskräckande
läsning. Dessutom berättar Mehrdad Darvishpour.
Initiativet till minnesfonden togs av vänner och bekanta bland annat inom SSU, där Fadime
var aktiv. Syftet med stipendiet är att hedra minnet av Fadime Sahindal och samtidigt stödja
arbetet för tjejers rätt till ett tryggt liv. Stipendiet ges till personer eller organisationer som i
Fadimes anda arbetar för tjejers rätt till ett.
23 mar 2017 . Sara Mohammad, grundare av föreningen GAPF (Glöm aldrig Pela och
Fadime), talar under en manifestation i januari 2017 till minne av Fadime Sahindal som blev
hedersmördad 2002, vid Fadimes grav på gamla kyrkogården i Uppsala. Till vänster, Jeannette
Escanilla, initiativtagare till Fadimes plats i.
18 okt 2014 . Du ska dö. En dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal Ulf
Broberg & Leif Ericksson Arx Förlag Ab Isbn 978-91-87043-01-7 2012. I januari 2002
mördades Fadime Sahindal. Hon mördades för att hon ville leva sitt liv med egna val, inte
familjens och släktens. Rahmi Sahindal, Fadimes pappa,.
29 maj 2017 . Paret hade under flera tillfällen ansökt om kontaktförbud från mannen eftersom
han upprepade gånger hotat dem till livet. Den dömde mannen var släkt med Fadime Sahindal
som mördades 2002. Hennes pappa dömdes till livstids fängelse för det mycket
uppmärksammade hedersmordet och under.
21 jan 2014 . Vem mannen var som Rahmi Sahindal sa sig ha blivit hotad av vägrade han att
säga under rättegången med hänvisning till fara för sitt liv, men han sade sig veta mannens
identitet. Rahmi Sahindal hävdade nu även att han inte ska ha haft någonting emot att Fadime
Sahindal ville gifta sig med sin svenske.
FADIME. Bakgrund Fadime är ett verklighetsbaserat thriller/drama om mordet på Fadime
Sahindal. Vi får ett nytt perspektiv på Fadimes liv med historier som inte blivit allmänt kända.
Fadime tog ställning mot kvinnoförtrycket och dog som martyr i januari 2002. Mördaren var
hennes far. Långfilmen baseras på boken ”Du ska.
20 jan 2012 . I överingressen kunde man läsa: ”I dag är det tre år sedan Fadime Sahindal
mördades av sin pappa. Skälet var att hon vanhedrat familjen genom att ha en svensk
pojkvän”. Den 13 juni 1998, skrev en av de största kvällstidningarna med stora bokstäver:
”Fadime hotas till livet för att hon valde en svensk.
10 aug 2017 . Pela Atroshi och Fadime Sahindal har namngett vår organisation, GAPF – Glöm
aldrig Pela och Fadime. De är Sveriges mest kända och . En viktig del i kampen mot

hedersvåld är att minnas de drabbade, att prata om de kvinnor och män som fått sätta sina liv
till i hederns namn. Offren för hedersmord får.
15 sep 2015 . Pappan som dömdes för att ha skjutit ihjäl sin 26-åriga dotter, Fadime Sahindal, i
Uppsala 2002 får nu sitt straff tidsbestämt, skriver Expressen..
Fadime Sahindals mördare och far Rahmi Sahindal dömdes till livtidsfängelse av tingsrätten i
Uppsala. Domen var väntad. Den svenska lagen ger ingen stöd för mildrande omstäntigheter i
ett mord som planeras långt i förväg och genomförs med sådan brutalt kallsinnighet. Det var
inte första gången som en svensk-kurdisk.
Det kvinnomord som fått mest uppmärksamhet i Sverige det senaste decenniet är utan tvekan
mordet på Fadime Sahindal. Ur Expressen . För många blev mordet på Fadime en
väckarklocka, ett förvirrat uppvaknande till vetskapen att män tar livet av närstående kvinnor
för att de inte får bestämma över dem. Själv blev jag.
26 jan 2016 . Fadime Sahindal (1975–2002) växte upp i Uppsala. Under sitt liv kämpade hon
för jämställdhet och mot hedersrelaterat våld. Hon mördades av sin pappa år 2002 på grund av
familjens motstånd mot hur hon levde sitt liv. Minnesmärket är rest över hennes mod, och
över hennes kamp för den fria viljan och.
Till minne av Fadime Sahindal. 70 000 ungdomar mellan 16 och 25 år i dagens Sverige har
inte möjligheten att fritt få välja vem de ska gifta sig med. Varför? Det är åtta år sedan Fadime
Sahindal bragdes om livet av sin egen far. Fadime kämpade mot hedersförtryck och för alla
flickors lika rättigheter. Redan som ung flicka.
Skönlitteratur (2017) : "Underbara ADHD / Lättläst", "Helvetet jag kallade kärlek", "En droppe
midnatt / Lättläst", "Fadime Sahindal", "En droppe midnatt /Lättläst, ljudbok+CD", "Lars
Wohlin", "Ja .
4 jun 2013 . Fadime Sahindal, uppvuxen i Sverige, ville leva sitt eget liv, fatta sina egna beslut
om livsväg och livskamrat. Familjen och dess traditioner ville annorlunda, och det som med
ett absurt ordval kallas hedersmord blev slutet på unga Fadimes liv. En helt annat slags heder
talades det om denna dag, hedern att.
19 jan 2012 . Två månader innan 26-åriga Fadime Sahindal mördas av sin pappa håller hon ett
tal i Sveriges riksdag under ett seminarium om våld mot kvinnor. Hon berättar om sitt liv som
utstött, förtryckt och ständigt hotad till livet. En berättelse som får Sverige att öppna ögonen
för hedersrelaterat förtryck och våld,.
Det här är en bok om Fadime som blev mördad av sin pappa år 2002. Hon var då 27 år och
hon ville bestämma själv över sitt liv. Hon ville leva med den man som hon själv valt, hon
ville välja sina vänner själv och hon ville utbilda sig. I boken.
11 år efter mordet på Fadime: Hur många ska behöva dö i hedersvåld? 2013-01-21 Leave a
comment. Den 21 januari är det 11 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far i det som,
vid sidan av . Läs vidare ».
20 jan 2012 . I morgon har det gått tio år sedan Fadime Sahindal mördades av sin pappa för att
ha brutit mot och offentligt kritiserat familjens syn på heder. I Fadimes hemstad Uppsala
kommer ett minnesmonument invigas på årsdagen, och runt om i landet hålls manifestationer
mot hedersvåld. Fadime Sahindal var inte.
21 jan 2013 . Elva år efter mordet på Fadime Sahindal lever fortfarande många flickor och
kvinnor under hederskulturens kvävande förtryck.
17 aug 2017 . Stensjömordet: Offret och den misstänkte är släkt med Fadime. Artikelserie.
Stensjömordet. 0. delningar. En man från Sala åtalades på onsdagen misstänkt för ett
hedersrelaterat mord vid Stensjön utanför Grycksbo i Falu kommun. Både offret och den
åtalade mannen är släkt med Fadime Sahindal, som.
12 dec 2015 . Du ska dö, en dokumentär bertättelse om mordet på Fadime Sahindal - Leif

Erickson och Ulf Broberg Uppläsare: Susanna Lundbladh Lyssningstid: 6h 8min För . En
kurdisk flicka/ kvinnas viktigaste uppgift i livet, enligt beskrivningar i den här boken, är att
gifta sig med en kusin och skaffa barn med denne.
18 jan 2017 . Den 21 januari 2016 var det 15 år sedan Fadime Sahindal, 26 år gammal, blev
mördad av sin far i Uppsala. Fadime hade innan sin död framträtt i . En viktig del i kampen
mot hedersvåld är att minnas de drabbade, att prata om de kvinnor och män som fått sätta sina
liv till i hederns namn. Sara Mohammad
24 nov 2016 . ”Att hedersrelaterat våld och förtyck lyfts fram i regeringens tioåriga nationella
strategi mot mäns våld mot kvinnor visar att frågan tas på allvar. Att fokus riktas mer mot att
förebygga att våldet uppstår är också centralt”, skriver Annika Hirvonen Falk (MP), 15 år efter
att Fadime Sahindal berättade om sitt liv i.
31 jan 2012 . Det är tio år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen pappa för att hon
försökte leva sitt liv som hon själv ville leva det. Hon hade tidigare vittnat mot pappan och
brodern och gått ut offentligt i media för att hjälpa andra tjejer i samma situation. Dessvärre
var det först efter Fadimes död som debatten om.
Det är sju år sedan Fadime Sahindal bragdes om livet av sin egen far. Fadime kämpade mot
hedersförtryck och för alla flickors samma rättigheter oavsett etniskt ursprung. Redan som ung
flicka bedrev hon denna kamp även i det offentliga rummet. Med enastående mod utmanade
hon både samhället och politikerna som.
2 jan 2013 . 20020123 – Mikael Damberg: Tal vid minnesstund över Fadime Sahindal . Vi har
samlats här idag för att minnas och hedra Fadime Sahindal. . Fadime hade rätt. Hon hade rätt
till ett eget liv. Den rätten levde hon för, och den rätten mördades hon för. Vi sörjer idag
tillsammans med Fadimes alla vänner.
22 jan 2016 . Varje år i januari högtidlighåller vi i Varken Hora eller Kuvad minnet av Fadime
Sahindal som innan hon mördades av sin far gjorde enastående insatser för . Flickornas
möjligheter till ett fritt socialt liv, exempelvis umgås med vänner, gå på bio och delta i
sportaktiviteter tillsammans med killar gå på.
Hennes förebild i livet har varit hennes mormor, Emma Olsen, som var en av de första
kvinnliga lärarna i Norge norr om polcirkeln. I början av detta sekel . Den kombination av
personlig stil och unika kunskaper som präglar den här boken om mordet på Fadime Sahindal
kännetecknar det mesta hon har gjort. Hon har.
4 feb 2002 . Mediebevakningen spelade avsevärd roll i den kris som ledde till mordet i
familjen Sahindal. För familjen med . Det säger Marianne Spanner, den journalist som
intervjuade Fadime för Striptease, när Fadime under vårvintern flyttat till Sundsvall. Marianne
. Hon var på väg att ge form åt sitt liv. Paul Frigyes.
17 jan 2006 . Den 21 januari 2002 mördades Fadime Sahindal av sin far. ”Din jävla hora”,
skrek han när han sköt.
21 jan 2014 . Hans dotter Fadime är 26 år när hon får betala med sitt liv för att hon har
förbrutit sig inte bara mot sin far utan mot klanen, mot det kollektiv, som har makten över den
enskilda människan. Rahmi Sahindal är naturligtvis ännu i dag fortfarande gift med sin fru.
Något annat vore otänkbart. Men han slutade att.
19 jan 2017 . Vi minns och hedrar Fadime Sahindal för att hon lyfte ett problem som många
unga tjejer och hbtq-personer i Stockholm är utsatta för. Hon stod upp för allas rätt att
bestämma över sitt eget liv, en kamp som kostade henne livet. Som politiker har vi en
skyldighet att göra allt som står i vår makt för att förhindra.
7 jun 2010 . På grund av den där gamla boken kan jag inte njuta av ett behagligt och lugnt
pensionärsliv, säger hon ironiskt. .. När Fadime Sahindal mördades av sin far i januari 2002,

menade Gudrun Schyman och flera ledande genusforskare och feminister att det var
"kulturrasism" att tala om hedersmord eller att ta.
18 dec 2016 . Bland annat hotade han över telefon med att mörda kvinnans bröder, pratade om
att blodet skulle spruta, att han skulle "dricka blod" och ta sitt eget liv. Två socialsekreterare
blev vittnen till . I april 2014 sköts Fadimes bror Mesut Şahindal ihjäl av polisen i samband
med ett polisingripande. Ihjälskjutningen.
21 jan 2012 . 26-åriga Fadime Sahindal mördades för att ha svikit familjens heder. Året innan
hon dog höll hon ett tal i riksdagen för att belysa hedersproblematiken. Nu har det gått tio år
och fortfarande tycks samhället ha svårt att förstå.
UPPSALA (TT) De flesta av de 4 000 personer som kom till avskedshögtiden för Fadime
Sahindal i Uppsala domkyrka var kurder. . Du Fadime har genom din oräddhet och din styrka,
genom din kärlek till livet givit mig och många andra mod och kraft, sade domprosten, som
också nedkallade välsignelsen och läste Fader.
komponenter bidrar till varandras fortgående existens och reproducerar det som kallas
hedersvåld. Uppsatsen tar inte upp hur man ska kunna förhindra hedersrelaterat våld men ger
en inblick i hedersvåldets mening, syfte och mål. Nyckelord: socialantropologi, Fadime
Sahindal, heder, våld, osynligt våld, symboliskt våld,.
27 jan 2017 . Minnet av Fadime Sahindal hedrades i Stadshuset. . Stockholms stad höll en
ceremoni till minne av Fadime Sahindal i Stadshuset den 19 januari. Fadime dödades av sin
far den 21 januari . Stockholm ska vara den stad där vi kan forma våra egna liv, bli den vi vill
och älska den vi vill. Stockholm ska vara.
22 jan 2012 . För att börja ett nytt liv med sin Svenska pojkvän. Kort efter det , dör
pojkvännen i en " bilolycka " . Detta pga att bromsarna slutade att fungera !? Både han och
Fadime hade ju ett pris på sitt huvud. Hur troligt är det att bromsarna bara slutar att fungera.
Detta låter ju som om familjen saboterat bilen , i syfte att.
Det är nu 10 år sedan Fadime Sahindal mördades av sin far. Sverige reagerade med fasa och
visade på en stark ovilja att tala om det som Fadimes död satte fingret på; att människor
drabbas av våld från närstående för att man själv vill välja den person man ska leva sitt liv
med. Fadime valde en universell mänsklig.
I söndags hölls den årliga minnesgalan för Fadime Sahindal med livemusik, tal och
panelsamtal för att lyfta frågorna om hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor.
Organisationen GAPF med Sara Mohammad i spetsen gjorde galan för 14e gången som en del
av Fadimedagarna med aktiviteter landet runt.
sitt eget liv. Människan har rättigheter, som individ, precis som alla andra individer. Inte minst
har hon ett förnuft. Med naturvetenskapens framsteg ifrågasattes den ... 2002 FADIME. 2002
mördades Fadime Sahindal, 26 år, i. Uppsala. Hennes pappa dömdes till livstids fängelse.
Redan tidigare hade han och. Fadimes bror.
Det här är berättelsen om Fadime Sahindal, om hennes liv och hennes död och om det rättsliga
och samhällspolitiska efterspelet efter mordet på henne. Det är en redogörelse över vad som
hände Fadime, över vad hon och andra sa och gjorde i samband med hoten, misshandeln och
slutligen det brutala mordet. Bokens.
21 jan 2012 . Fadime Sahindal var 26 år när hennes pappa sköt henne i huvudet. I dag är det
tio år sedan socionomstudenten och SSU-tjejen i Östersund avrättades för att hon valde sin
egen väg i livet. Pengarna som samlades in till hennes minne i Östersund tar slut i år. Robbin
Grönstedt från Ås berättar om Fadime.
20 jan 2017 . I debatten efter mordet på Fadime Şahindal år 2002 har många, framför allt från
vänsterhåll, ifrågasatt begreppet hedersvåld. Man har velat återföra . Hederskulturens normer
upprätthålls även utan våld eller hot om våld, genom en mängd vardagliga begränsningar av

kvinnors liv. Den som låst sig vid idén.
Det var ett beslut som inte bara kostade henne en oönskad exil från sin hemstad Uppsala och
sina nära och kära i familjen, utan också livet. Det här är den dokumentära berättelsen om
Fadime Sahindal, om hennes liv och hennes död och om det rättsliga och samhällspolitiska
efterspelet efter mordet. Det är en redogörelse.
Den "sanning" som förmedlades i tv:s nyheter efter den 21 januari 2002, den kvällen då
Fadime Sahindal mördades av sin far, finns anledning att titta närmare på. Dådet orsakade ett
gigantiskt . Fadime ville leva sitt eget liv, själv välja sin partner och utbilda sig (Kurdiska
bibliotekets webbplats (a)). Fadime menade att.
21 jan 2002 . I korsningen mellan Bangårdsgatan och Östra Ågatan i Uppsala ligger Fadimes
plats. Just nu finns bara en skylt som säger att det är just Fadimes plats men i sommar ska en
skulptur stå där och påminna om Fadime Sahindals liv, just nu håller den på att gjutas. Dela.
Fadimes bronsstaty snart klar.
25 nov 2010 . Det är, sånär som på ett par veckor, nio år sedan Fadime Sahindal stod i
Sveriges riksdag och berättade om det hedersförtryck som hon och tusentals.
Du ska dö. En dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal. Ulf Broberg, Leif
Ericksson 109 kr. Läs mer. Önska. Ondskans väg. Ulf Broberg, Peter Lundström 95 kr. Läs
mer. Önska Smakprov. Blåljusliv. När det otänkbara inträffar. Ulf Broberg 165 kr. Läs mer.
Önska. Iskallt våld. Ulf Broberg, Peter Lundström 95 kr.
17 jan 2015 . Fadime Sahindal står inför Sveriges riksdag och håller ett tal. Hon berättar om
det liv hon lever, om tvång, våld och dödshot – om hur hon sökt hjälp men inte fått någon.
Hon avslutar sitt tal med en vädjan till bättre stöd för utsatta unga kvinnor och att samhället
måste agera för att fler inte ska behöva gå.
24 jan 2016 . Han menar att hon visserligen var stridbar och modig men inte riktigt någon
debattledare eller den som stod på barrikaderna, utan bara en vanlig tjej som ville leva ett
vanligt liv i Sverige. Han tycker att feminister och kvinnomisshandelsdebattörer använt sig av
Fadime Sahindal för egna syften och han hade.
21 feb 2017 . Läs mer: Det här är Baaam. Hon riskerade sitt liv för att berätta om hederskultur,
men det var först när hon fick sätta livet till som debatten kom igång. Fadime Sahindal
mördades för 15 år sedan på grund av att hon ville leva som en svensk kvinna, tillsammans
med en svensk man. Annons. I dag har debatten.
23 jan 2016 . I Uppsala hölls minnesstund för Fadime på Gamla kyrkogården där hon är
begravd. Minnesstunder hölls även på Fadimes Plats . familjen och hotade att ta hennes liv. [4]
Fadime Şahindal hade även vid flera tillfällen framträtt i media, bland annat i flera TVprogram, där hon berättat om sin utsatta situation.
När Songül tittade genom dörrkikaren såg hon Rahmi Sahindal. De vågade inte öppna dörren
trots att han ringde på flera gånger och efter en halvtimme blev det tyst i trapphuset. När
Fadime Şahindal senare skulle lämna lägenheten för att åka till sin kamrat för att sova över
öppnade hon dörren och mötte då sin far.
12 år sedan mordet på Fadime Sahindal. NYHETER 19 januari 2014 12:41. Fadime mördades
för att hon var kär i fel kille. I januari var det tolv år sedan – och hennes minne hedrades med
tre dagar mot hedersvåld. – Jag vill att Fadimes dröm om ett liv i frihet ska bli verklighet för
dagens utsatta ungdomar, säger Sara.
Den 4 juni 2013 invigdes ett minnesmärke vid Fadimes plats i centrala Uppsala. Minnesmärket
är skapat av konstnären Hanna Beling och är tänkt att gestalta Fadime Sahindals gärning som
förespråkare för den fria viljan och rätten att få välja sitt eget liv. Det består av ett trädliknande
konstverk med grenverk och gyllene.
Fadime Sahindal. Tal vid seminarium i Sveriges riksdag 2001. Hej, mitt namn är Fadime och

jag är 25 år gammal. Jag har blivit inbjuden hit i dag för att berätta om . mitt liv med. Det
synsätt som mina föräldrar hade var att familjen och släkten skulle stå i centrum, varför jag
måste tänka på familjens bästa framför mitt eget.
22 jan 2017 . Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnérs tal vid minnesgala för
Fadime Sahindal på Berns i Stockholm, 22 januari 2017. Det talade ordet. . Fadime var en ung
människa som ville forma och leva sitt eget liv, något som för de flesta av oss är en
självklarhet - för detta blev hon mördad. Idag är det.
5 okt 2009 . Det har gått sju år sedan Fadime Sahindal mördades av sin egen far. Hon dödades
för den kamp hon förde om rätten att själv bestämma över sitt liv och sin framtid. Enligt
familjen hade Fadime vanhedrat dem genom sina livsval och sin pojkvän. För att återupprätta
den förlorade hedern gentemot släkten.
14 jan 2012 . Den 21 januari är det tio år sedan Fadime Sahindal sköts ihjäl av sin far. Det är
svårt att tänka sig en viktigare och sorgligare kamp för människans befrielse ur omyndighet än
Fadimes. Priset hon betalade var ohyggligt. Hon fick plikta med sitt liv för försöket att leva fri
och autonom. Varken Fadime eller Pela.
17 jan 2003 . Domen från den 3 april slår fast: ”Genom förhöret med Songül Sahindal, den
skriftliga bevisningen och Rahmi Sahindals egna uppgifter är det således styrkt att Rahmi
Sahindal uppsåtligen berövat Fadime Sahindal livet genom att med pistol skjuta henne i
huvudet.” Pappan döms till livstids fängelse.
Det var ett beslut som inte bara kostade henne en oönskad exil från sin hemstad Uppsala och
sina nära ochkära i familjen utan också livet.Det här är berättelsen om Fadime Sahindal, om
hennes liv och hennes död och om det rättsliga och samhällspolitiska efterspelet efter mordet
på henne. Det är en redogörelse över vad.
Efter mordet på Fadime Sahindal startade en debatt om hur man skulle förklara orsaken
bakom mordet. Syftet med . Den 21 januari 2002 hände det som inte fick hända, Fadime
Sahindal sköts till döds av sin egen far. Efter denna . stort beslut. Dessutom ville jag själv få
bestämma vilken man jag skulle dela mitt liv med. 3.
På tisdagen hedrades Fadime Sahindal, som mördades av sin pappa för tolv år sedan, vid
graven i Uppsala. Vid minnesstunden spelades det tal upp som Fadime höll i riksdagen 2001.
Fadime Sahindal var en livs levande, kurdisk ung kvinna som i en tv-film och i en sociologisk
undersökning berättat om sin pappas och sin brors svårigheter att acceptera hennes önskan om
ett självständigt, modernt liv. Breens plan var att avsluta sina gymnasiestudier och därpå läsa
vidare vid universitetet, helst juridik.
20 aug 2017 . 12 Hur ser det ut i Sverige? 12.1 Uppmärksammade hedersmord i Sverige; 12.2
Glöm aldrig Pela och Fadime. 13 Källor: . Bild på Fadime Sahindal som dödades av sin pappa
2002 . Klanen styrs normalt sett av en, eller några få, män som leder klanen och bestämmer
över klanmedlemmarnas liv. Klaner.
Hur mycket påverkade Fadimes släkt i Sverige? I Turkiet? Hur påverkar vårt svenska samhälle
dessa händelser? Vad gör vi i Sverige, politiker, tjänstemän, för att dessa flickor skall få leva
sitt liv som fria individer? Boken vill inte döma på något sätt. Det har domstolen redan gjort.
Det är inte en persons fel, det är mångas.
19 jan 2017 . Mordet på Fadime Sahindal för ganska exakt femton år sedan blev en tydlig
väckarklocka för hela Sverige. Vid den här tiden var jag ledamot i riksdagens socialutskott.
Den 20 november 2001 höll den då 26-åriga Fadime ett tal i Sveriges riksdag. Det var ett
mycket modigt initiativ från en ung kvinna som.
Jämför priser på Du ska dö: En dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal
(Pocket, 2013), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av
Du ska dö: En dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal (Pocket, 2013).

5 dagar sedan . Låt oss inte glömma Fadime Sahindal som mördades av sin far. Sara, av sin
bror och kusin år 1996. Pela Atroshi, av sina två farbröder år 1999. Maria, av sin bror år 2012.
Vad innebär då denna "heder"? Regeringens definition är att hedersrelaterat våld och förtryck
har sin grund i kulturella föreställningar.
16 nov 2012 . Så sa Rahmi Sahindal, pappa till Fadime som mördades 2002, inför Örebro
tingsrätt på fredagseftermiddagen. . Studerat svenskaDomare Per Grevesmühl redogjorde för
att Rahmi Sahindal studerat svenska och deltagit i programverksamhet med syftet att
återanpassa sig till ett liv utanför fängelset.
13 jan 2014 . Till minnet av det barbariska hedersmordet på Fadime Sahindal! De vill… . Och
att jag, av detta liv, inte heller kommer att få så mycket! De vill att mitt hjärta . Jag vill fånga en
dröm som jag såg i dina ögon, en tanke där vi, någonstans i världen, någon gång i livet, i en
obestämd tid, kan bli vi… För evigt!
20 Jan 2012 - 54 sec - Uploaded by FryshusetFadimes Minnesfond & Fryshusets Elektra
inbjuder till Fadimedagen fredag 20 januari kl .
21 jan 2012 . Hon är en martyr och en hjälte som offrade sitt liv för sin egen och varje annan
människas rätt till självbestämmande. Ett tag var jag sysselsatt med en särskild bild av henne –
min examensuppsats i dokumentärfotografi handlade om fyra olika bilder, bland annat en av
Fadime Sahindal som Eva Tedesjö.
Fadime. Sahindal. 1975–2002. Fadime Sahindal föddes ien kurdiskbyi södra Turkiet. Närhon
var liten skötte hon familjens djurtillsammans med sinaföräldrar och syskon. . Fadimetog
tillsig dennya kulturen tack vareskolan och klasskamraterna ochgenom att titta på tv. .
Förbipasserande ingrep föratt räddahennes liv.
15 sep 2015 . I mars 2002 väcktes åtal mot Rahmi Sahindal i Uppsala tingsrätt. Där stod det:
”Rahmi Sahindal har den 21 januari 2002 på Sköldmövägen i Uppsala berövat Fadime
Sahindal livet genom att med pistol skjuta henne i huvudet.” Han dömdes den 3 april samma
år till livstids fängelse för mordet på sin dotter.
29 maj 2017 . Paret hade under flera tillfällen ansökt om kontaktförbud från mannen eftersom
han upprepade gånger hotat dem till livet. Den dömde mannen var släkt med Fadime Sahindal
som mördades 2002. Hennes pappa dömdes till livstids fängelse för det mycket
uppmärksammade hedersmordet och under.
23 sep 2013 . En del av boken beskriver bakgrunden till händelserna den där januarikvällen
när en pappa släcker sin unga dotters liv. Fadime kom till Sverige som sjuåring eller som
nioåring – min egen efterforskning ger olika uppgifter. Det är pappan som kommer till Sverige
först som flykting. Det är också han som tar.
19 jan 2017 . Vi minns och hedrar Fadime Sahindal för att hon lyfte ett problem som många
unga tjejer och hbtq-personer i Stockholm är utsatta för. Hon stod upp för allas rätt att
bestämma över sitt eget liv, en kamp som kostade henne livet. Som politiker har vi en
skyldighet att göra allt som står i vår makt för att förhindra.
Dagen efter mordet på Fadime Sahindal ringde Sime Zubet upp Sydsvenskans redaktion.
Åklagaren yrkade på livstid för mordet på Fadime. Åklagaren yrkar på livstids fängelse för
Fadime Sahindals pappa som erkänt mordet på… . Fadime Sahindal hade börjat ett nytt liv i
Östersund för att komma undan hoten från…
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