
2015—inte vilket år som helst 

2015 blir med största sannolikhet ett år som vi kommer att minnas länge. 

Detta år inträffar två stora milstolpar. På FNs toppmöte i september ska 

post-2015 Development Agenda antas. Redan i mars passerade vi dock en 

milstolpe – 20-årsfirandet av FNs fjärde kvinnokonferens i Peking 1995 och 

Pekingplattformen under CSW59 i New York.  

Den 28 mars höll UN Women Sverige årsmöte på kansliet i Stockholm. 

Efter mötet kan vi konstatera att även vi står inför ett mycket spännande 

verksamhetsår!  

Under UN Women Sveriges årsmöte den 28 

mars valdes en ny ordförande och en ny 

styrelse. Vi vill hälsa den nya styrelsen och 

ordförande Monica Green varmt väl-

komna!  

Monica Green har tidigare varit ordförande 

för vår lokalförening i Skaraborg och sitter i 

riksdagen sedan 1994. Jämställdhetsarbetet 

har länge varit en röd tråd i Monicas enga-

gemang.  

- Det ska bli oerhört intressant att få jobba 

med UN Women Sverige, FNs kvinnokon-

vention och HeForShe-kampanjen, säger  

Monica Green. Hon fortsätter:  

- Jämställdhetsarbetet är ett ständigt 

engagemang som måste pågå hela tiden 

för att inte tappa fart mot målet med en 

rättvis värld för män och kvinnor. 

Under årsmötet fick vi även höra Petra 

Engberg, organisationssekreterare på UN 

Womens kansli, berätta att samarbetet 

med Gudrun Sjödén under helgen inför 

Internationella kvinnodagen blev väldigt 

lyckat. Vi ser också fram emot att samar-

beta med fler partners under året. Med 

andra ord har vi ett väldigt spännande 

verksamhetsår framför oss!  
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Samarbete med J.Lindeberg 

UN Women Sverige kan med glädje presen-

tera ett nytt samarbete med J.Lindeberg 

som drog igång inför Internationella kvinno-

dagen.  

Håll utkik efter 

dessa snygga 

väskor som snart 

kommer kunna 

köpas på vår 

webbshop!  Alla 

intäkter går oav-

kortat till UN 

Women Sverige. 

Monica Green,  

ordförande UN Women Sverige 

Ny styrelse och ordförande i UN Women Sverige 

Tycker du också att det är hög tid för en jämställd värld? Bli 

månadsgivare idag! 

UN Women förvaltar två fonder som stödjer innovativa program med stor 

genomslagskraft i syfte att hjälpa och stärka kvinnor och flickor världen över 

— The UN Trust Fund to End Violence against Women (UN Trust Fund) och 

Fund For Gender Equality (FGE). Sedan UN Trust Fund startades 1996 har 

393 initiativ i 136 länder sponsrats i syfte att stoppa 

våld mot kvinnor och flickor. Sedan 2009 har mer än 

8 miljoner nåtts av olika projekt och åtgärder för att 

stärka kvinnors politiska och ekonomiska makt, fi-

nansierade av FGE.  

Som månadsgivare går dina pengar till dessa fonder. 

Läs mer och bli månadsgivare på http://

unwomen.se/bli-manadsgivare/ 
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CSW59 och Beijing+20 

Varje år samlas FNs medlemsstater och 

NGO-representanter från hela världen i 

New York för att delta i CSW – the 

Commission on the Status of  Women. 

Sedan CSW etablerades 1946 är syftet 

att årligen utvärdera utvecklingen 

inom jämställdhet, identifiera utma-

ningar och formulera konkreta strate-

gier för att främja kvinnors rättigheter 

och ställning världen över.  

Mellan den 9 och den 20 mars i år hölls 

CSW för 59:e gången. Huvudfokus dessa 

dagar var utvärderingen av Peking-

plattformen som fyller 20 år. UN Wo-

mens Executive Director Phumzile 

Mlambo-Ngcuka sa i sitt öppningstal att 

Pekingplattformen än idag fungerar som 

ett heltäckande globalt ramverk för 

jämlikhet och stärkandet av kvinnors 

position. Sedan 1995 har flera länder 

lagstadgat om avgörande delar av Pe-

kingplattformen. Hon menade samtidigt 

att kulturen kring manlig överordning 

fortlever och undergräver de framsteg 

som lagstiftningen har inneburit. 

Mlambo-Ngcuka sade upprepade 

gånger under CSW59 att det är dags att 

bryta patriarkatet för att nå en 50/50 

maktfördelning till 2030! 

UN Women Sverige 

vid CSW59 

Två av UN Women 

Sveriges styrelseleda-

möter var på plats i 

New York vid CSW59.  

”Det blev tydligt i för-

handlingarna att det 

finns krafter som inte 

vill ta de viktiga stegen 

mot jämställdhet, trots 

att alla indikatorer pe-

kar på att en hållbar 

utveckling enbart kan uppnås om vi byg-

ger vår framtid på allas lika värde, oav-

sett kön. Vi har ett stort ansvar och 

mycket arbete framför oss för att göra 

post-2015 agendan, hållbarhetsmålen, 

till en viktig och verklig del i vardagen 

för alla.”  

Hannah Stanton, styrelseledamot i UN 

Women Sverige. 

”Civilsamhällets starka röst kom till tals 

då över 9000 NGO-representanter var 

på plats. Detta gav upphov till konstruk-

tiva diskussioner, nya kontakter över 

lands- och regionsgränserna och en 

känsla av stark solidaritet mellan värl-

dens alla kvinnor. Ett inslag som väckte 

mycket intresse var ett sidoevent spons-

rat av UN Women och Sveriges Kvinno-

lobby där Nordiskt Forum Malmö 2014 

belystes. Konferensrummet fylldes till 

bredden och den svenska jämställdhets-

ministern Åsa Regner förklarade vad 

Sveriges feministiska regering vill åstad-

komma, Island lade fram nya strategier 

för att motarbeta våld mot kvinnor och 

Danmark redogjorde för den nordiska 

lönesättningsmodellen som fortfarande 

missgynnar kvinnor på arbetsmark-

naden.”  

Aase Smedler, styrelseledamot i UN 

Women Sverige. 

UN Women Sverige söker volon-

tärer till HeForShe-kampanjen! 

HeForShe-kampanjen har fått stort ge-

nomslag internationellt. I skrivande 

stund har snart 278 000 personer skrivit 

under ”The HeForShe-commitment 

list”.  

UN Women Sverige söker nu volontärer 

som vill hjälpa till med utåtriktat kom-

munikationsarbete kring HeForShe-

kampanjen i Stockholm. 

Läs mer på http://

unwomen.se/om-un-

women/lediga-tjanster-

praktik/  
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UN Womens Executive Director  Phumzile Mlambo-Ngcuka.   
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UN Women Sveriges lokalföreningar 

gör ett strålande arbete ute i landet för 

att värva fler till HeForShe-kampanjen.  

Under 8 mars deltog flera av våra lokal-

föreningar i aktiviteter runtom i landet 

och tog tillfället i akt att sprida HeForS-

he-kampanjens budskap. Bland annat 

träffade Umeå lokalförenings styrelse 

Stefan Löfven och diskuterade HeForS-

he samt berättade om sitt arbete för UN 

Women Sverige  i Umeå. I Östersund 

värvades samtidigt ett stort antal nya 

HeForShe-are under 8 mars.   

Ta kontakt med din lokalförening för 

att se hur du kan engagera dig i He-

ForShe! 

Knut Rost, VD för Diös och en av alla nya 
HeForShe:are, stödjer UN Womens kampanj 
HeForShe för ökad jämställdhet!  

HeForShe-kampanjen växer i 

Sverige 
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