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Kvinnor spelar en viktig roll i Fijis 
livsmedelsförsörjning då de ofta ansvarar 
för hemmet och därmed tillgången till 
rent vatten och mat. Kvinnor utgör också 
majoriteten av Fijis jordbrukare och 
marknads- och torgförsäljare. Detta gör 
dem till den mest sårbara gruppen då 
naturkatastrofer slår till. 

I februari drabbades Fiji av cyklonen 
Winston som orsakade omfattande 
skador. I de mest utsatta områdena 
förstördes majoriteten av landets grödor 
och odlingar. Familjen Prakash livnär sig 
på att odla grödor som de sedan säljer 
vidare till de lokala marknadsförsäljarna. 
Innan cyklonen slog till kunde familjen 
skörda uppemot 300-400 kilo auberginer, 
ärtor och spenat varje vecka. Familjen vars 

inkomst helt och hållet är beroende av 
försäljningen av dessa grödor, drabbades 
hårt och fick sin odlingsmark totalförstörd. 
Ovädret som orsakat stora 
översvämningar har lett till att familjer 
stått utan inkomst, marknadsförsäljare 
blivit utan grödor till försäljning, och 
kunder utan varor att köpa. Familjerna 
tvingas då att prioritera mellan utlägg som 
går till barnens skolgång, vård och mat för 
dagen.  

Eftersom kvinnorna drabbas hårdast är 
det av stor vikt att de är delaktiga i både 
planering och genomförande av 
återhämtningsarbetet. UN Womens 
projekt ”Markets for Change” syftar till att 
förstärka kvinnors egenmakt i de områden 
som drabbats hårdast av extrema 
väderförhållanden. UN Women 
tillhandahåller bland annat tält, bord och 
stolar för att kvinnorna ska kunna bygga 
säkra, inkluderande och jämställda 
marknadsplatser. UN Women ger också 
stöd till marknadsförsäljare i form av 
fröer, redskap och gödsel. Stödet bidrar 
till att underlätta livsmedelsförsörjningen  
och därmed även öns återuppbyggnad. 

Ekonomisk egenmakt viktigt för ett krisdrabbat Fiji 

Vi föreläser om näthat 

Näthat och nätvåld är ett 
växande och svåråtkomligt 
problem. Enligt en rapport av 
bland andra UN Women har 73 
procent av världens kvinnor som 
har tillgång till internet blivit 
utsatta för näthat.  
 
Precis som med andra typer av 
våld mot kvinnor och flickor är 
nätvåld ett globalt problem som 
drabbar alla kvinnor oavsett 
kulturell tillhörighet, etnicitet eller 
inkomstnivå. UN Women nationell 
kommitté Sverige besökte 
Liberalerna i Jönköping och 
berättade om långsiktiga 
strategiska lösningar för att 
förebygga nätvåld och näthat. Vill 
du att vi kommer och föreläser för 
ditt företag? Kontakta oss på 
info@unwomen.se. 

Ökad ekonomisk egenmakt är ett av UN 
Womens fokusområden och även temat 
för detta nyhetsbrev. När en kvinnas 
ekonomiska egenmakt stärks, gynnas 
hela samhället. Att investera i kvinnors 
ekonomiska egenmakt innebär att 
bereda väg för jämställdhet, 
fattigdomsbekämpning och en 
inkluderande ekonomisk tillväxt.  
Förbättrade försörjningsmöjligheter för 
kvinnor är det mest effektiva sättet att 

minska hunger och fattigdom. Globalt sett 
är kvinnor kraftigt underrepresenterade 
på arbetsmarknaden. År 2013 befann sig 
72,2 procent av världens alla män på 
arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för 
kvinnor var endast 47,1 procent. Kvinnor 
arbetar obetalt i betydligt större 
utsträckning än män eller har informella 
anställningar som ofta innebär bristande 
arbetsvillkor och sämre löner. 
 
Kvinnors ökade representation på 
arbetsmarknaden fungerar som en viktig 
inkörsport till övrigt deltagande i 
samhället, däribland i beslutsfattande 
processer. Fler kvinnor på 
arbetsmarknaden är också viktigt ur ett 
jämställdhetsperspektiv då det kan bidra 
till att glappet mellan män och kvinnor 
blir mindre. 

Ökad ekonomisk egenmakt för världens kvinnor 

 

ONEBRACELET säljs nu i utvalda 
Lindex-butiker och går även att 
köpa på nätet via Lindex, Ellos, 
Halens och Cellbes och förstås via 
www.onebracelet.org. Genom att 
bära armbandet tar du ställning för 
kvinnors rättigheter och stödjer 
samtidigt UN Womens internation-
ella program och insatser. 
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Den 14-24 mars ägde kvinnokommissionen 
rum i FNs högkvarter i New York. Världens 
ledare samlades tillsammans med FNs 
experter, organisationer, civilsamhälle och 
privata sektorn för att prata jämställdhet. 

FNs medlemsstater har förbundit sig att 
tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i 

implementeringen av Agenda 2030. 
Medlemsstaterna enades om en rad 
åtaganden som uppmanar till att förbättra 
grunder för att möjliggöra effektivare 
framsteg med de globala utvecklingsmålen 
genom att förbättra lagstiftning, 
handlingsplaner, institutioner, statistik och 
finansiering. Kommissionen erkände kvinnor 
som betydelsefulla aktörer inom området 
för global utveckling. Vidare enades 
medlemsländerna om att jämställdhet och 
stärkt egenmakt för världens kvinnor och 
flickor är avgörande för att kunna uppnå de 
globala utvecklingsmålen till år 2030. Ta del 
av de åtaganden som antogs under kvinno-
kommissionen här http://bit.ly/1WcCxJr  
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Lönearbete ger ökad ekonomisk egenmakt för kvinnor på flykt 

 

 

 

 

 

Världens första toppmöte om humanitära 
insatser kommer att äga rum i Istanbul i 
maj nästa år. Inför mötet har frågan om 
ökad jämställdhet inom området för 
humanitärt arbete fått mer och mer 
uppmärksamhet av det internationella 
samfundet.  

UN Women driver humanitära insatser i 
flyktinglägret Za’atari i Jordanien där cirka 
80 procent av de som sökt skydd är kvinnor 
och barn. Alltför sällan får kvinnor och 
flickors särskilda behov tillräckligt utrymme 
vid utformandet och genomförandet av 
humanitära insatser. De största 
utmaningarna för kvinnor i flyktinglägret 
Za’atari är utanförskap och isolering, enligt 
UN Womens Regional Director for Arab 
States, Mohammad Naciri.  

Utanförskapet beror till stor del på 
ojämlikhet mellan män och kvinnor. Många 
kvinnor har begränsat tillträde till offentliga 
platser och begränsade möjligheter att 
utföra betalt arbete utanför bostaden.  

UN Womens så kallade oaser i Za’atari 
erbjuder möjligheten att bryta mönster av 
utanförskap och isolering genom 
exempelvis cash-for-work-program där 
kvinnor får möjlighet till betalt arbete. Tack 
vare dessa program får många kvinnor för 
första gången betalt för det jobb de utför. 
Detta bidrar till kvinnors ökade 
självständighet och stärker deras roll och 
status inom familjen som familjeförsörjare. 
Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden 
är en viktig förutsättning för ökat 
samhällsinflytande och medbestämmande 
och är därför ett viktigt steg för att uppnå 
jämställdhet.  

Under 2016 fortsätter vår insamling till UN 
Womens arbete för kvinnor och flickor som 
tvingats på flykt från sina hem i Syrien.  

För att på ett effektivt sätt minska 
ojämlikhet och stärka kvinnors 
ekonomiska egenmakt i utsatta 
områden behövs en kombination 
av insatser inom fyra prioriterade 
områden. Det visar en studie som 
gjorts på initiativ av UN Womens 
Jämställdhetsfond. 

Syftet med studien är att skapa 
evidensbaserad kunskap som kan 
användas i arbetet för att inkludera 
och inkorporera ett jämställdhets-
perspektiv i utformandet av 
internationella krisinsatser. 

Den nya studien utgår 
huvudsakligen från fyra program 
som startats mellan åren 2012-
2015—ett i Guinea, två i Libanon 
och ett i Sudan. Resultaten från 
dessa program utgör grunden för 
de fyra pelare som lyfts fram som 
grundläggande områden dit 
insatser specifikt bör riktas i syfte 
att öka kvinnors inflytande och 
medbestämmande i frågor som rör 
deras ekonomi och liv i övrigt.  

De fyra områdena som bör 
prioriteras enligt studien är 
produktiva resurser, institutionella 
resurser, personliga resurser och 
mellanmänskliga resurser. De är 
insatser som förbättrar möjligheter 
inom bland annat försörjning, 
personlig utveckling och bidrar till 
förbättrade relationer mellan 
individ och institutioner och även 
mellan individ och samhälle. 
Parallella framsteg inom de fyra 
områdena har visat sig stärka 
kvinnors inflytande och ekonomiska 
egenmakt i utsatta områden. 

Forskning av detta slag skapar 
bättre förutsättningar för 
internationella hjälpinsatser och 
humanitärt arbete att verka 
inkluderande och jämställdhets-
främjande. UN Womens 
Jämställdhetsfond stödjer 
kvinnoledda civilsamhällesprogram 
och initiativ i syfte att stärka 
kvinnors rättigheter i linje med 
länders egna strategier för 
utveckling och tillväxt.  
 

Fyra pelare ska vägleda 
framtida humanitära 
insatser till kvinnors fördel 

Stöd UN Womens insatser för 
kvinnor och flickor på flykt! 
Swisha valfritt belopp till 123 900 29 32 
och skriv ”Syrien” i meddelanderaden 
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