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Gott nytt verksamhetsår!
I år är det 20 år sedan FNs kvinnokonferensen i Peking hölls. Där togs det beslut om
kvinnors och flickors rättigheter globalt, men än återstår det mycket innan målen från
Peking är uppnådda. UN Women arbetar globalt för ekonomisk och social rättvisa mellan kvinnor och män. Viktiga delar i det arbetet är kampen mot mäns våld mot kvinnor
och flickor och kvinnors makt över sitt barnafödande och sin sexualitet. För UN Women
Sverige är det viktiga frågor och vi arbetar för att öka kunskapen och engagemanget för
dessa. I det arbetet är alla UN Womens aktörer viktiga, enskilda medlemmar, lokalföreningar, samarbetsorganisationer, styrelsen och kansliet.
Tillsammans kan vi bidra till att göra världen bättre.
Katarina Lindahl, ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

Internationella kvinnodagen 2015
Inför Internationella kvinnodagen ska UN Women Sverige tillsammans med Åttondemarsnätverket anordna ett dagsevent på Fryshuset i Stockholm, torsdagen den 5 mars.

HeForShe - UF
Ung företagsamhet (UF) är en utbildningsorganisation som gör det möjligt för unga studenter att
testa på entreprenörskap inom ramen för sitt skolarbete.
Företaget HeForShe-UF, från Göteborg, valde att
förena företagsamheten med att engagera sig i UN
Womens HeForShe kampanj.
”Vi fick upp ögonen för kampanjen då vi såg Emma
Watsons tal, det inspirerade oss och vi började läsa
på om kampanjen.”
Det var så de fyra tjejernas UF-företaget skapades
och under ett års tid producerar och säljer dem
HeForShe-armband. Intäkterna för armbanden går
till UN Women Sveriges insamling för jämställdhetsarbete.
Följ UF-företagets arbete på Facebook - ”HeforShe UF”.

Detta är ett årlig återkommande initiativ från oss i Åttondemarsnätverket och årets upplaga kommer gå under temat
Rätten till min kropp. Syftet är att belysa hur tjejer och killar ser på
den kvinnliga kroppen och hur denna ständigt sexualiseras samt att
försöka bidra till en attitydsförändring. Vi vill fokusera på rättigheter
kopplade till den egna kroppen och skapa en plattform för ungdomar att samtala och reflektera. Tillsammans vill vi lyfta rätten till den
egna kroppen där de sexuella och reproduktiva rättigheterna står i
fokus.
Dagen kommer bjuda på föreläsningar, workshops, fotoutställningar, tipspromenad, filmvisningar, fotbollsaktiviteter, dans och mycket
mer. Vi har även den stora äran att gästas av en Kenyansk människoaktivist som kommer och delger oss sina erfarenheter och kunskaper
och kvinnans situation i Kenya.
Det är med andra ord ett event ni inte vill missa!
Följ eventets utveckling på Facebook - ”Åttondemarsnätverket”.

Torsdag 5 mars
Fryshuset kl. 10.00–17.00
Mårtensdalsgatan 2-8
Fri entré

Vart går pengarna?
“Nobody has the right to touch our body! No one!”.
UN Women startade 2011 ett pilotprojekt i Kairo tillsammans med den lokala organisationen Care International. Projektet
syftar till att informera unga tjejer och killar om deras rättigheter samt att lära dem säga nej vid ofrivilliga sexuella handlingar.
Genom musik och spel deltar ungdomarna i workshops, som tilldelar dem verktyg för att hantera och stoppa eventuella övergrepp. Workshopsövningarna varierar beroende på åldersgrupp och ledarna för projektet använder en rad olika metoder för
att hjälpa ungdomarna. Ju yngre barnen är ju viktigare blir musiken och spelen.
En flicka som deltagit i en av dessa workshops i
Manshiyat Naser, Kairo säger “I learned that I have
my personal boundaries and nobody can invade
that,”. Detta projekt är en del av UN Womens Safe
City Programme som fokuserar på urbana miljöer.
Det är tack vare bidrag från våra månadsgivare som
program som detta blir möjliga.

Scoutförbundets samarbete med UN Women
I Pune i västra Indien vid centrumet för det världsomspännande scoutförbundet för kvinnor och flickor, WAGGGS, hölls i
december workshops inom utbildningsprogrammet ”Voices against violence”. Över 50 nationella informatörer och ungdomsledare inom scoutförbundet i Asien och Stillahavsregionen fick under den veckolånga utbildningen lära sig om hur våld mot
kvinnor och flickor kan stoppas. De nationella informatörerna och ungdomsledarna utbildades i orsaker till våld, förebyggande
arbete och blev informerade om möjligheter till stöd för dem som utsätts för våld. Utbildningen ”Voices against Violence” har
utformats av WAGGGS i samarbete med UN Women och kommer att förse runt 800 000 unga människor i åldrarna 5-25 år
med verktyg för att bemöta våld.
Utbildningen i Pune var den första av fyra workshops som kommer att ta plats i olika delar av världen och erbjudas 200
nationella informatörer och ungdomsledare från Brasilien, USA, Korea, Filipinerna, Kongo och flera andra länder runt om i
världen.
”Flickor och kvinnor behöver få bekräftat att de förtjänar all respekt, och rätten till ett liv fritt från våld eller rädslan för våld”,
sade Azza Nasr, en diskussionsledare som hjälpte till under utbildningen.

Bli månadsgivare
UN
Women
Sveriges
insamlade
medel går till våra internationella
program runt om i världen och syftar till
att främja kvinnors rättigheter. Bland
dessa
program
finns
t.ex.
projekt som fokuserar på kvinnans sexuella och reproduktiva rättigheter.
90-konto: 900293-2

Ansvarig utgivare: Katarina Lindahl | Redaktör: Petra
Engberg | Biträdande redaktörer: Louise Lagesson |
Mail: info@unwomen.se

