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Minska mödradödligheten
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Den 28 maj är det mors dag!
Ge en mors dag gåva som kan
förändra livet för andra mammor

Världen över har kvinnor och flickor
sämre tillgång till utbildning, hälsa och
bestämmande över sina egna kroppar.
Varje år avlider omkring 303 000 kvinnor till
följd av graviditet eller förlossning. När
mödrar dör försätter det familjer i ett
mycket sårbart läge och spädbarn riskerar
många gånger att avlida innan de fyllt två
år.

Som en del av de globala målen har
världens länder åtagit sig att minska
mödradödligheten till mindre än 70 per
100 000 födslar. Mödradödlighet kan i de
flesta fall förebyggas när utbildning och
hälsovård möjliggörs för kvinnor och flickor.
Rätt vård före, under och efter kvinnor
graviditet kan rädda livet på både modern
och barnet.

Idag är kvinnor som dör under sin graviditet
eller förlossning 45 % mindre än 1990 men
fortfarande avlider fler än 800 kvinnor om
dagen på grund av orsaker relaterat till
graviditet eller förlossning. Orsaker som går
att förebygga.

Genom att förena världsledande expertis
och erfarenhet kan UN Women arbeta med
att stärka kvinnors och flickors sexuella och
reproduktiva rättigheter.

Av dessa fall sker 99 % i utvecklingsländer
och det är mer förekommande på landsbygden samt i samhällen med låg inkomst.

Bli månadsgivare idag och hjälp
förändra livet för mammor i världen
KLICKA HÄR

i världen.
Genom att köpa ett OneBracelet
armband från UN Women
nationell kommitté Sverige stödjer
du UN Womens internationella
program och insatser för kvinnors
och flickors rättigheter och ökad
jämställdhet. Din gåva gläder inte
bara en betydelsefull kvinna i din
närhet - du stödjer även kvinnor
och flickor världen över.
Beställ på vår hemsida.

Jemen i humanitär kris
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Konflikten som eskalerade år 2015 i Jemen bedöms idag som en av världens värsta
humanitära kriser. Nästan två tredjedelar av befolkningen behöver i nuläget humanitär
hjälp och skydd.
Landets livsmedelsförsörjning står inför en kris och bristen på sjukvård är akut. Dessutom
bedöms 2,6 miljoner kvinnor och flickor vara utsatta för könsrelaterat våld. FN:s
befolkningsfond (UNFPA) har rapporterat att det är en ökning med 63 procent sedan
konflikten intensifierades.
På UN Womens landkontor i Jemen pågår arbetet med att främja kvinnors säkerhet.
Stort fokus ligger på kvinnors humanitära och politiska deltagande i fredsprocessen.
Kvinnors erfarenheter och sakkunskaper är nödvändigt att inkludera i fredsbyggandet
och för ett stabilt samhälle. Lokala kvinnliga aktörer, organisationer och fler FN organ
samarbetar för att involvera kvinnor i fredsbyggandet och nå de miljoner som befinner
sig mitt i den humanitära krisen

Intervju med PEAB
Byggföretaget PEAB är den nya
huvudsponsorn till HeForSheambassadörerna Hammarby dam- och
flicklag. I ett samtal med Christer
Fursth, distriktschef på PEAB Bostad,
berättar han om tankarna bakom
sponsorskapet och vad jämställdhet
innebär för både PEAB och honom
personligen.
Christer Fursth understryker vikten av
att det ska finnas någon form av
samhällsprojekt involverat i
sponsringsavtalet. Han framhåller att
”allas lika värde och jämställdhet är en
viktig fråga för oss” och där ingår
Hammarbys arbete med HeForShe.
En av de stora anledningarna till
sammarbetet med Hammarby var att
involveras i deras skol-och
mentorprogram. Syftet med detta
arbete är att barn och ungdomar ska få
rätt värderingar från ung ålder och
förstå vikten av jämställdhet, allas lika
värde samt prata attityder och
värderingar.

På Almedalsveckan!
Under Almedalsveckan 2-9 juli kommer
UN Women nationell kommitté Sveriges
lokalförening Gotland hålla ett
seminarium. Håll er uppdaterade i
lokalförening Gotlands sociala kanaler.
Två seminarium arrangeras av UN
Women nationell kommitté Sverige
tillsammans med Dag Hammarskjöld
Foundation, Svenska FN-förbundet,

Tycker du att din mamma ska få
samma chans till bra vård som din
pappa? Bra. Bli en #HeForShe.
Allt börjar med att någon agerar.
Swisha ditt bidrag till
123-900 29 32.

Mors dag-match!
I kampanjen HeForShe uppmanas
framförallt män och pojkar att
förespråka för jämställdhet och mot
diskriminering. Personligen inspirerades
Christer Fursth till att vara en HeForSheförespråkare eftersom han brinner för
allas lika värde.
”För mig är det viktigt att man inte har
några fördomar eller har några
förutfattade meningar om någonting.
Utan prestationen är det som är
viktigast” avslutar Christer Fursth.
Läs hela intervjun här.

Den 28 maj kan ni träffa oss på Arena
Torget, Tele2 innan mors dag-matchen.
UN Womens kampanj HeForShe har som
syfte att engagera alla människor världen
över att verka som förespråkare för
jämställdhet. Jämställdhet är inte en
kvinnofråga utan en mänsklig rättighet
som berör oss alla — kvinnor och flickor,
män och pojkar.
En HeForShe förkroppsligar enligt
UN Womens värden om jämställdhet,
mångfald och integration. Det handlar om
ansvar i kampen för att stoppa all form av
våld och diskriminering mot kvinnor och
flickor.

Vi uppmanar pojkar och män att delta i
jämställdhetsarbetet – alla behövs för
förändring och när kvinnor stärks gynnas
 Ett hotat FN — Onsdag 5 juli, kl. 13:00 hela mänskligheten.
UNDP Sverige, UNICEF Sverige och Sverige för UNHCR .

 Sverige och FN:s fredsbyggande arbete — Torsdag 6 juli, kl. 08:00
Håll utkik i Almedalsprogrammet för
mer information!

Sommaruppehåll
UN Women nationell kommitté Sveriges kansli stänger för semester v.24 och är
åter v. 33. Vi önskar er en trevlig och jämställd sommar!
UN Women nk Sverige kommer medverka på den nya festivalen The Stockholm
Act. Målet är att öka kunskapen om FN:s globala mål för hållbar utveckling genom
kulturellt engagemang. Festivalen arrangeras i Stockholm den 21-27 augusti.
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Tid: Söndag 28 maj 2017, kl. 12:00
Plats: Tele2 Arena, Arenaslingan 14, 121
77 Johanneshov
I samarbete med att UN Womens
HeForShe ambassadörer Hammarby
Fotboll möter Jönköping Södra.

