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Internationella kvinnodagen 2015
Den åttonde mars infaller Internationella kvinnodagen—den dag vi firar kvinnors ekonomiska, politiska och sociala
prestationer och samtidigt uppmärksammar kampen för att stärka kvinnors rättigheter. UN Women nationell kommitté
Sverige ägnar hela det här nyhetsbrevet åt de intressanta aktiviteter vi har på gång i samband med Internationella kvinnodagen. Vi ser fram emot de olika firandena och hoppas ni uppmärksammar dagen med oss!

Internationella kvinnodagen på
Fryshuset
#Rättentillminkropp
Nu närmar sig Internationella kvinnodagen och enligt
tradition arrangerar UN Women Sverige tillsammans med
ett fyrtiotal organisationer i Åttondemarsnätverket en
heldag på Fryshuset. I år firar vi på torsdagen den 5 mars
med temat Rätten till min kropp. Dagen erbjuder 24
spännande seminarier som på olika sätt är kopplade till
temat. Var med och diskutera hur vi påverkas av
reklambudskap eller lär dig mer om lust och anatomi!
Lyssna till våra gästföreläsare från Kenya, Nepal och
Tunisien berätta om sina erfarenheter i arbetet för att
stärka
kvinnors rättigheter i sina hemländer. Utöver
seminarier kan ni se framträdanden, prova på feministisk
yoga och delta i kreativa workshops.
För fullständigt program: www.8mars.se
Torsdagen 5 mars
10:00-17:00, Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8
Fri entré

Gudrun Sjödén firar Internationella
kvinnodagen
Helgen den 6-8:e mars firar Gudrun Sjödén
Internationella kvinnodagen med 20% rabatt på valfri
vara och dessutom får alla som handlar i butik en
goodie-bag. Utöver detta skänker Gudrun Sjödén även
10kr av alla helgens köp till UN Women Sverige, vilket
gäller både på webb, postorder och i butik. Gudrun
Sjödén bjuder in till en spännande helg med färgstarka
gäster och roliga aktiviteter till ära för kvinnor i konsten. I
butikerna får man även provsmaka teer från House of Tea med chans att tävla om konstboken ”Asian Art Now!”. Inga
föranmälningar behövs och UN Women Sverige uppmanar er alla att ta med en väninna och svänga förbi närmsta butik!
Hitta närmaste butik, www.gudrunsjoden.com/se

Ring the Bell for Gender Equality

Makalösa kvinnor

UN Women Sverige kan med
glädje berätta att vi blivit
inbjudna att öppna Stockholmsbörsen, NASDAQ OMX, genom
att traditionsenligt ”ringa i
klockan”. Sedan 1995 har New
York Stock Exchange bjudit in
utvalda gäster till att ringa i klockan och öppna börsen.
Det anses av många vara en ära att bli tillfrågad. Den
6:e mars kommer ett flertal av UN Womens nationella
kommittéer öppna börserna i respektive länder. Temat
är Ring the Bell for Gender Equality och vår ordförande
Katarina Lindahl kommer hålla ett kort tal.
Tillställningen är ett bra tillfälle att uppmana svenska
företag att utveckla jämställdhet och kvinnors
ekonomiska egenmakt.

Sedan en tid tillbaka har UN
Women Sverige ett samarbete med
sångerskan Camilla Ringquist och
Olympiateatern. Camilla arbetar
med att framställa och ge utrymme
för kvinnor i sina uppsättningar och
under våren har nya berättarserien
Makalösa kvinnor premiär. I denna
presenterar Camilla några av de
fantastiska kvinnor som i det tysta
arbetar, skapar och banar väg.
Makalösa kvinnor har passande
nog premiär på Internationella kvinnodagen den 8:e mars och
för varje såld biljett skänker Camilla en del till UN Women
Sverige. Under hösten har föreställningen om Édith Piaf, Mon
amour bleu, spelats för fulla hus och med anledning av Piafs 100
-årsjubileum 2015 visas föreställningen åter på Olympiateatern.
Förutom denna ges även publiksuccén Historien om Camille
Claudel. Föreställningen skildrar den franska skulptrisen Camille
Claudel som var en av 1800-talets starka kvinnor som vågade gå
sin egen väg och bryta mot dåtidens konventioner. Läs mer om
föreställningarna på www.olympiateatern.se

Kunskapsportalen för främjandet av
kvinnors ekonomiska makt
#iamwoman
Idag är fyra av tio arbetare världen över kvinnor. Trots
detta har majoriteten av de arbetande kvinnorna
osäkra jobb, i snitt 20 % lägre lön än män, samt är de
som till störst andel utför obetalt arbete.
EmpowerWomen.org är en global plattform som
främjar samarbete, lärande och innovation för att
utveckla kvinnors egenmakt. Portalen sammankopplar
kvinnor och män i mer än 190 länder med
utvecklingspartners från privata sektorn, civila
samhället, läroväsendet, regeringar och internationella
organisationer.
EmpowerWomen har nu dragit igång kampanjen I am
(wo)man, som går ut på att dela foton och
statusuppdateringar om varför kvinnors ekonomiska
rättigheter är viktigt. Under #iamwoman kan du bli en
del av rörelsen, visa att du står för en värld där kvinnor
får delta på samma ekonomiska villkor som män!
www.unwomen.se/empower-women

UN Women Sverige i ABF-huset
Den 8:e mars mellan 14.00–15.30 håller UN Women Sverige ett
samtal i ABF-huset. Ämnet Rätten till min kropp diskuteras i
relation till de 16 artiklarna i kvinnokonventionen. I dessa
artiklar berörs kvinnors rätt till sin kropp, inklusive fertilitet och
sexualitet på olika sätt. Trots att kvinnokonventionen antogs
1979 är det fortfarande långt kvar innan den är förverkligad. I
samtalet diskuteras de nya politiska, ekonomiska och
geografiska hot som kan hindra att kvinnors rättigheter stärks.
Katarina Lindahl, UN Women Sveriges ordförande deltar
tillsammans med Carina Ohlsson, ordförande i S-kvinnor samt
Jenny Sonesson, liberal bloggare. Moderator är Bonnie
Bernström, vice ordförande UN Women Sverige. Läs mer
www.unwomen.se/infoaktiviteter-20112012

Internationella kvinnodagen på
Historiska museet
Kvinnors förmåga till självbestämmande över den egna kroppen
och reproduktionen är inte en självklarhet. Historiska Museet
har anordnat en dag där vi utforskar barnafödandet och
möjligheterna att välja – historiskt, i nutiden och i framtiden.
Välkommen den 8:e mars mellan 11.00-17.00. Mer info
www.historiska.se
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