
Uppsalabon Mariet Ghadimi tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2017

Mariet Ghadimi, vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2017

Raoul Wallenbergpriset 2017 går till Mariet Ghadimi för sitt stora engagemang och förmåga att få med sig andra mot hedersrelaterat våld
och förtryck av unga kvinnor och män. Mariet Ghadimi grundade Uppsala-baserade organisationen Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) 2002 och
har därefter utvecklat ett långsiktigt partnerskap med Uppsala kommun.

– Under min uppväxt i Uppsala såg jag en kompis drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Det var något som satte ett djupt avtryck i mig. Varje gång
jag tänkte på min vän såg jag hennes rädsla inför det som skulle hända henne. Där och då bestämde jag mig för att så här kan det inte få vara i Sverige.
Jag tänkte bara för att flickor har föräldrar från andra länder betyder det inte att deras föräldrar kan tvinga dem till att gifta sig. Vi lever i Sverige och här
måste alla barn få ha samma rättigheter. Flera år senare var jag mogen och stark nog att starta TRIS tillsammans med mina systrar. Vi gjorde det efter
mordet på Fadime, året var 2002 och sen dess har vi arbetat för att ingen annan ung kvinna ska gå Fadimes öde till mötes, säger Mariet Ghadimi.

Vart tionde mord i Sverige 2016 var hedersrelaterat och en tredjedel av de kvinnor som mördades 2016 hade koppling till heder, enligt en kartläggning gjord
av Nationella Kompetensteamet.

Mariet Ghadimi har gått den akademiska vägen och lyckats omvandla teorier till praktisk verksamhet. Med aktiviteter namngivna efter Astrid Lindgrens
starka kvinnokaraktärer, t.ex. Madickengården och Ronjabollen, skapar TRIS trygghet för förföljda. Organisationen arbetar med förebyggande och
kunskapshöjande verksamhet och handfasta aktiviteter (såsom skyddat boende, läxhjälp, simskolor) som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Ett särskilt
fokus läggs på ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

– Vi har sedan 2016 ett långsiktigt partnerskap med Uppsala kommun som innebär att vi idag har möjlighet att erbjuda stödsamtal och olika aktiviteter till
kvinnor och barn som riskerar att utsättas för hedersvåld. Vi har våra skyddade boenden och ett stort nätverk av ideella som varje år bidrar med flera tusen
ideella timmar på våra olika förebyggande verksamheter.

Film



Här kan du se en film med Mariet Ghadimi gjord av Carl Eneroth, Stockholm Social Innovation Lab.

Intervju

Här kan du läsa en intervju med Mariet Ghadimi.

Om Raoul Wallenbergpriset

Juryn som tar fram vinnaren består av Olle Wästberg (ordförande), Dilsa Demirbag-Sten, Ingrid Lomfors, Amanda Lundeteg, Leo Razzak, Martin Schibbye
och Cecilia Åhlberg. De har tagit emot över 200 förslag från allmänheten varav fem personer nominerades.

Priset delas ut av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid en ceremoni på Musikaliska i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag 27 augusti.

Följ prisutdelningen av Raoul Wallenbergpriset

Ceremonin äger rum på Musikaliska mellan kl. 16.00-17.00. Är du journalist och vill vara på plats och bevaka prisutdelningen kontakta Rebecka Steinhoff,
rebecka.steinhoff@rwa.se. Ceremonin livesänds på vår hemsida www.raoulwallenberg.se.

Fler pressbilder: http://raoulwallenberg.se/press

Kontakt

Olle Wästberg, juryns ordförande, 073-684 20 50.
Cecilia Åhlberg, jurymedlem och styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy, 070-239 49 93.
Martina Högberg, kommunikationsansvarig Raoul Wallenberg Academy, 070-729 91 31.

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg,
utbildningar och långsiktiga skolprojekt.

Läs mer på hemsidan www.raoulwallenberg.se


