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Män får inte längre vara tysta åskådare
Smärtan och ilskan hos över en miljon människor har den
senaste tiden fyllt sociala medier. Under hashtaggen #MeToo
har personliga berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp delats. Denna virtuella marsch av solidaritet markerar
både vikten av att finna en gemensam röst och att avslöja
den dolda omfattning.
Denna onlinebaserade protest är viktig eftersom den uppmärksammas handlingar som är offentliga men som tystas
ner. Det är ett grymt privilegium att ostraffat kunna trakassera en flicka eller kvinna, men i många fall är detta normen.
Det vi ser nu är kvinnor som bygger upp och stöttar varandras berättelser, samtidigt som män stämmer in för att erkänna sin roll, vilket bekräftar vikten av att tala om detta.

Etiopiska kvinnor går från fattigdom till ekonomisk
självständighet
Kvinnor på den etiopiska landsbygden har med hjälp av UN Womens samarbetsprogram Accelerating Progress Towards the
Economic Empowerment of Rural Women fått en grundläggande
affärsutbildning samt lån med låga räntor. Detta har hjälpt dem
förverkliga sina idéer till försörjning och resulterat i att kvinnor
som Kebela Gure och Tadelech Bekelpe har kunnat hyra en bit
land, investerat i boskap samt odlat grödor. Investeringar som
lett till en fördubblad inkomst för kvinnornas familjer. Genom
programmet har UN Women med sina samarbetspartners Sverige, Norge och Spanien kunnat förändra samhällen. Hittills har
programmet hjälpt 2 000 kvinnor. För 600 av dessa kvinnor är
det första gången de har ett eget bankkonto, ett stort steg i arbetet för kvinnors ekonomiska självständighet. och kommande
generationer på landsbygden.

Elizabeth Nyamayaro i Sverige
HeForShe-kampanjens huvudansvariga Elizabeth Nyamayaro var på besök i Lund. Elizabeth är en av HeForShe-kampanjens grundare och har i flera år varit en del av UN Women. Hon har nyligen, med manliga världsledare lanserat HeForShes nya stora jämställdhetssamarbete, Imapct 10x10x10. Under sitt
besök i Sverige föreläste och samtalade Elizabeth om jämställdhet och HeForShe medLunds studenter.

När kvinnor deltar i fredsprocesser varar freden längre
Sedan FN resolutionen 1325 (som kräver kvinnors deltagande i
fredsprocesser) antogs år 2000 har det otaliga gånger bevisats
att kvinnor är viktiga aktörer för främjandet av långsiktig fred
på både lokal och nationell nivå. Trots bevisen är åtgärderna
för kvinnors inkludering, ledarskap och skydd i förebyggande
fredsprocesser otillräckliga. Inom vissa områden har utvecklingen till och med gått bakåt.
Under tider av instabilitet och konflikt blir flickor och kvinnor
särskilt utsatta, deras kroppar blir måltavlor för sexuellt och
könsbaserat våld. Dessa brott klassas både som krigsbrott och
brott mot de mänskliga rättigheterna. Offren och överlevarna
har rätt till återupprättelse och rättvisa, men den absoluta majoriteten av förövarna går ostraffade.
Idag har FNs Säkerhetsråd sin årliga debatt om Kvinnor, Fred
och Säkerhet. I debatten synliggör UN Women kvinnor som
bygger och upprätthåller långsiktig fred. I samband med debatten har UN Women även tagit fram en interaktiv plattform
som uppmärksammar och utforskar möjliga vägar till rättvisa
för krigsoffer.

Orange Day- Kalendarium
Den 25:e november är den internationella dagen för
avskaffandet av våld mot kvinnor. Uppmärksamma
detta tillsammans med oss och våra lokalföreningar!
Örebro
31/10 Yogapass till förmån för UN Women på Nygatans Yoga, Nygatan 38 17.00-18.45. Mer info här
12/11 Föreläsning om sexuellt våld med Mikaela
Eriksson från Uppsala Kvinnojour på Föreningarnas
Hus 15.00
25/11 Föreläsningar om UN Women och Skydd i Sociala medier på Föreningarnas Hus 14.00-16.00
25/11 Orange Day Ljusmanifestion på Stortorget
14.00-16.00. Läs mer här
Göteborg
25/11 Orange Day på Frilaget (Heurlins plats 1)
10.00-12.00- Nätverksträff och workshop för organisationer med moderator Nora Adin. Är du intresserad av att delta? Skicka din anmälan
till goteborg@unwomen.se senast 6 november.
13.00-17.00- Fri entré till konstutställningen "Cause
of death: Woman"
Teater Blå framträder med föreställningen "Våld- en
föreställning om nära relationer".
En workshop där samtliga besökare är välkomna att
delta!

Ansvarig utgivare: Monica Green | Redaktör: Petra Engberg|
Bitr. redaktör: Louise Waller |
Mail: info@unwomen.se| 90-konto: 90 02 93-2 |
www.unwomen.se

