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Internationella kvinnodagen 2018
Time is now: Rural and urban activists transforming
women´s lives.
År 1909 hölls den första nationella kvinnodagen i USA som
startade med demonstrationer för kvinnliga textilarbetare i
USA. Den första Internationella kvinnodagen hölls år 1911.
Första gången FN uppmärksammade internationella
kvinnodagen var år 1975 — 1980 instiftades 8 mars som den
officiella Internationella kvinnodagen. Syftet med dagen är
att uppmärksamma de områden där män och kvinnor inte är
jämställda inom samt proaktivt arbeta för att förändra detta
och uppnå en jämställd värld.

Temat för årets internationella kvinnodag är Time is now:
Rural and urban activists transforming women´s lives. Läs
mer här.

Women of the world, Unite!
Upproren mot sexuellt våld och trakasserier har spritt sig
som en löpeld det senaste halvåret.
Mexiko startade #YoTambien och Italien #BalanceTonPorc,
för att endast nämna två uppror. Den gemensamma
nämnaren för upproren är att kvinnor organiserar sig, står
upp för sina rättigheter och säger ifrån. Tiden är inne för
jämställdhet, i Sverige och globalt.

FNs kvinnokommission 2018— CSW62
FNs kvinnokommission håller sin 62:e konferens för att
diskutera kvinnors status.
CSW är det internationella toppmötet för kvinnors
rättigheter. Varje år samlas FNs medlemsländer i
högkvarteret i New York för att formulera konkreta
åtgärder för att främja jämställdhet. Årets tema för
konferensen är: Empowering rural women and girls.
Läs mer om konferensen här.

Rohingya flyktingkris: flickor och kvinnor behöver din hjälp!
Swisha en gåva till 123 900 29 32. UN Womens finns på plats i Bangladesh för att
tillgodose flickors och kvinnors särskilda behov.

HeForShe Arts Week 2018
Addis Ababa, Amsterdam, Bogota,
Kiev, La Paz, London, Mexiko City,
Panama City, Rio de Janeiro, Santiago
HeForShe Arts Week är ett globalt
och Stockholm.
initiativ som startade i New York
2016. Syftet var att genom konst och Verksamma institutioner, konstnärer
kultur belysa jämställdhet samt finna och kreatörer bjuder under veckan in
nya infallsvinklar och tillvägagångssätt till event som på olika sätt belyser
för att uppnå en jämställd värld. År jämställdhet.
För första gången arrangeras
HeForShe Arts Week Stockholm.

2018 har HeForShe Arts
expanderat till att innefatta;

Week Se programmet här.

Rohingyas kvinnor och flickor
behöver din hjälp
Sedan augusti 2017 har mer än 688 000
Rohingyas tvingats fly från Burma för
att söka skydd i grannlandet
Bangladesh.
UN Women finns på plats i
flyktinglägret Cox Bazar och tillgodoser
kvinnor och flickors specifika behov.
Dignity kits delas ut bestående av tvål,
filtar, mensskydd och solenergilampor.
Kvinnors specifika behov är ett
perspektiv som ofta inte prioriteras i
krissituationer.

POWER GIRL AWARDS
Gina Tricot lanserar i år POWER GIRL AWARDS, en gala för att hylla girl power.
Den 8 mars kommer att bli en glittrande kväll med Parisa Amiri och Ellen Bergström som konferencierer. Under kvällen kommer pris för årets Superwomen,
Power girl och Power outfit delas ut.
Gina Tricot stödjer arbetet för en jämställd värld fri från våld och diskriminering
mot kvinnor genom att donera biljettintäkterna för galan till UN Women Sverige.
”Girl power handlar om att tro på sig själv, stå upp för sig själv och våga ta för sig
av livet. Att tro på varandra och framför allt peppa varandra”.
- Josefin Dahlberg, influencer
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”Lägren är överfulla, behoven är
enorma och resurserna begränsade”
- Marie Sophie Pettersson,
UN Women Myanmar.

