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Därför lyser byggnader i orange den 25:e november
Våld mot flickor och kvinnor
Flera veckor har gått sedan #metoo började
spridas genom sociala medier och nyhetsrapporteringar. Tusentals kvinnor fortsätter
berätta om självupplevda erfarenheter av
övergrepp. Att bekämpa det könsbaserade våldet
har inkluderats i delmål 5 (Jämställdhet) i Globala
Målen. Dessa är de 17 mål som världens ledare
har anslutit sig till för att uppnå en bättre värld till
år 2030. Hur skapar vi en värld utan våld mot
kvinnor? Ett steg framåt är att uppmärksamma
och prata om våldet. Den 25:e november är FN:s
internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor, Orange Day. Färgen orange representerar
ljus och optimism, för en framtid fri från våld mot
flickor och kvinnor. Det är dags att agera nu.

Var tredje kvinna har erfarenheter av fysiskt eller sexuellt
våld. Våldet sker i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen och
på allmänna platser. Kvinnor världen över löper stor risk
att dö till följd av våld i nära relationer. Enligt UN Women
ligger en viktig del i arbetet för att stoppa våld mot kvinnor i att belysa normer och värderingar kring våld och
manlighet, och att förändra dessa i grunden. På Orange
Day (25:e november) uppmanar UN Women människor
världen över att ta ställning mot våldet genom manifestationer i färgen orange. Därför lyser byggnader världen
över i orange den 25:e november. Genom att informera
om våldet vill UN Women arbeta preventivt för att motverka detta globala hot mot kvinnor. Gå med i rörelsen
den 25:e november genom att själv bära orange och uppmuntra till samtal med dina närstående om våldet som
drabbar flickor och kvinnor.

UN Women och arbetet med våld mot kvinnor
Trots globala framsteg saknar många kvinnor i världen fortfarande tillgång till skydd när de har drabbats av fysiskt eller sexuellt våld. Därför
arbetar UN Women med att förbättra tillgången till skydd, sjukvård och
rättshjälp för kvinnor som överlevt våld. I Etiopien har UN Women
medverkat till att skapa ett nätverk av säkra jourhem i Addis Abeba.
Hemmen ger kvinnorna vård, rättshjälp, arbetsträning och assistans.
Liknande rättshjälp har getts till romska kvinnor i Bosnien och Hercegovina vilket har lett till att fler kvinnor vågar söka hjälp. Det globala
våldet mot kvinnor inkluderar även barnäktenskap och kvinnlig
könsstympning som årligen drabbar miljontals flickor. Könsstympning är
ett icke-medicinskt ingrepp som förutom livslånga fysiska och psykiska
skador kan innebära slutet för många kvinnors liv. Utredningar har bekräftat att kvinnor som gifts bort som barn riskerar i högre grad att utsättas för våld än kvinnor med samma ålder som gifter sig senare i livet.

UN Women Sverige och Nina Rung
I samband med den årliga kampanjen Orange Day
anordnade UN Women nationell kommitté Sverige
en föreläsning med kriminologen Nina Rung. Som
genusvetare och kriminolog har Nina stor erfarenhet
av arbetet med våld mot kvinnor. Med en blandning
av humor och allvar föreläste Nina om #metoo,
könsroller, våldet mot kvinnor och gav råd om vad
enskilda personer kan göra för att arbeta preventivt.
Vi är stolta över att presentera Nina Rung som vår
talesperson i årets kampanj som lanseras den 25:e
november. Våld drabbar kvinnor dagligen och har
pågått alltför länge. Med kraften från #metoo kan vi
fortsätta arbeta preventivt för att motarbeta det globala våldet som drabbar kvinnor.

OneBracelet mot våld
mot kvinnor
Polisen, författaren och
tv-profilen Martin Melin
är en av de män som tar
ställning för avskaffandet av våld mot kvinnor
genom att bära
OneBracelet i orange i
vår Instagram-kampanj.

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

Säkrare gator för kvinnor i Marrakech
I Marrakech är det få kvinnor som inte har utsatts
för sexuella trakasserier eller hot om sexuellt våld
på allmän plats. En nationell studie visar att 63%
av kvinnorna i Marockos större städer har upplevt
könsbaserat våld på allmänna platser. Som följd
lämnar majoriteten av kvinnorna inte sina hem
efter mörkrets inbrott vilket begränsar kvinnors
möjligheter till utbildning och rörelsefrihet. Trots
detta förminskas våld och sexuella trakasserier
som kvinnor i Marrakech möter dagligen och
lagstiftning mot övergreppen saknas. För att skapa
säkrare städer för kvinnor globalt lanserades UN
Womens program "Safe Cities and Safe Public
Spaces". UN Womens program i Marrakech har
utbildat olika yrkesgrupper i att identifiera farliga
platser för kvinnor samt hur de kan hindra ett
pågående övergrepp. Eftersom kollektivtrafiken är
en särskilt utsatt plats har programmet utbildat
chaufförer i hur de kan arbeta preventivt. Sedan
starten har 1 520 chaufförer utbildats och som
resultat är Marrakech nu säkrare för flickor och
kvinnor. Eftersom sexuella trakasserier händer
kvinnor dagligen krävs det att alla deltar i att
skapa säkerhet så att kvinnor kan använda allmänna platser på samma villkor som män.

