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UN Women nationell kommitté Sverige 
bjuder under Almedalsveckan in till två 
seminarier ni inte vill missa! Med 
kunniga paneldeltagare och talare ser vi 
mycket fram emot att kunna ge utrymme 
åt några av vår tids viktigaste frågor.  

Vår lokalförening på Gotland är först ut 
med ett seminarium om utsattheten för 
kvinnor och flickor som befinner sig på 
flykt. Den 4 juli kl. 17:00-18:00 diskuteras 
de särskilda risker och övergrepp kvinnor 
och flickor på flykt utsätts för och hur 

bland annat FN arbetar för att säkerställa 
kvinnors och flickors säkerhet. 

Vårt andra seminarium äger rum den 6 
juli kl. 17:00-18:00 och handlar om hur vi 
tillsammans kan stoppa mäns våld mot 
kvinnor. Förebyggande insatser är en 
viktig nyckel i arbetet med att stoppa 
våldet mot kvinnor och flickor. På 
seminariet får vi träffa aktörer som 
arbetar med att sprida kunskap om och 
metoder för hur vi kan stoppa våld mot 
kvinnor och flickor. I panelen finns 
representanter från Män för jämställdhet, 
Regeringskansliet, Huskurage och 
Botkyrka kommun. Seminariet modereras 
av Peter Svensson, styrelseledamot för 
UN Women nationell kommitté Sverige. 

Platsbeskrivning för båda seminarierna är 
Soberian, Kilgränd 1. 

Läs mer om våra seminarier i Almedalen  
här. 

Varmt Välkomna! 

”Det började med gräl. Det slutade 
med knutna nävar. Helst mot 
bröstkorgen, eller vid revbenen. Då 
syns blåmärken inte lika lätt.”  

Hannah har genom sitt engagemang i 
Världsorganisationen för flickscouter, 
WAGGGS, och UN Women, fått höra 
många återgivna berättelser om våld och 
övergrepp som den ovan, och har svårt 
att finna rätt ord som kan beskriva dem. 
Grymhet. Hänsynslöshet. Våldtäkt, 

stympning. Skräck. Sorg. Hopplöshet. 
Mitt i allt elände bestämde hon sig för att 
motverka våld och intolerans och jobba 
aktivt för att skapa en lagstiftning som 
skyddar alla medborgares lika rättig-
heter, för att skapa ett skyddsnät för alla 
som behöver det. Ingen ska behöva stå 
ut. Ingen ska behöva vara rädd i det egna 
hemmet. Alla ska kunna känna sig trygga 
och växa upp till sin fulla potential. Alla 
ska kunna bli redo för livet. 

I tre år har Hannah Stanton som 
scoutledare diskuterat normer, 
diskriminering och könsrelaterat våld 
med hundratals ungdomar. Våren 2013 
deltog Hannah i sin första utbildning 
inom projektet Voices Against Violence 
(VAV) i Rwandas huvudstad Kigali. Sedan 
dess har hon även utbildat ungdomar i 
Togo och Zambia.  WAGGGS, och UN 
Women står bakom projektet som 

arbetar för att förebygga våld mot 
kvinnor och flickor.  

Voices Against Violence har som mål att 
nå ut till 800 000 ungdomar under 2016. 
Projektet utgår ifrån ett icke-formellt 
utbildningsmaterial med samma namn 
som utarbetats av UN Women och 
WAGGGS specifikt för projektets 
ändamål. VAV bygger på upplevelse-
baserat lärande där ungdomarna 
utmanas att utveckla  verktyg för att 
djupare förstå och kanalisera från 
problem till handlingskraft.  
 
Läs hela artikeln här. 

Var med oss under Almedalsveckan! 
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Ni har väl inte missat? 

Onebracelet finns  nu även i 
orange för att särskilt 
uppmärksamma våld mot kvinnor 
och flickor. 

Armbandet passar utmärkt till 
både kvinnor och män och bidrar 
till UN Womens arbete för 
kvinnors och flickors rätt till ett liv 
fritt från alla former av våld.  

Armbandet går att köpa via  
Halens, Cellbes och Bubbleroom. 

Hannah sår frön för en värld fri från våld  
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