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Genom att bära armbandet 
ONEBRACELET ORANGE visar du 
att du tar ställning mot våld mot 
kvinnor och flickor. Designat till 
förmån för UN Women nationell 
kommitté Sverige. För att alla 
har rätt till ett liv fritt från våld. 
Köp armbandet på 
www.onebracelet.org 

Visa att du tar ställning 

mot våld mot kvinnor 

och flickor 

Internationella dagen för nolltolerans  
mot kvinnlig könsstympning 

Som en global aktör har UN Women en unik 
möjlighet att förena världsledande expertis 
och erfarenheter om vilka metoder som 
fungerar för att förebygga våld mot kvinnor 
och flickor och hjälpa dem som blivit ut-
satta. 

Offentliga utrymmen utgör många gånger 
farliga platser för kvinnor och flickor där de 
riskerar att utsättas för olika former av  
sexuellt våld. Detta begränsar starkt kvinnors 
och flickor rörelsefrihet vilket även kan skada 
utbildnings- och arbetsmöjligheter. Därför 
driver UN Women programmet SAFE CITIES i 
över 20 städer i världen vilket går ut på att 
skapa omfattande strategier och  

åtgärdsplaner för att göra offentliga platser 
säkra för kvinnor och flickor att vistas på.  

Ytterligare ett exempel på ett  
våldsförebyggande program är VOICES 
AGAINST VIOLENCE som drivs av UN Women 
och världsorganisationen för flickscouter, 
WAGGGS. Det utgår från ett informellt  
utbildningsmaterial för att utbilda ungdomar 
om våld mot kvinnor och flickor, orsaker 
bakom dess förekomst och vilka  
konsekvenser det får för individer och  
samhället i stort. 

Vill du veta mer om hur UN Women arbetar 
för kvinnors och flickors rättigheter i  
världen? Läs mer här. 

Det går att förebygga och stoppa våldet mot kvinnor och flickor 

 

 
FN uppskattar att 200 miljoner av världens kvinnor och  
flickor som lever idag har utsatts för kvinnlig könsstympning. 
Unga flickor, från spädbarn till 15 års ålder, är den mest  
utsatta gruppen och utgör nästan en fjärdedel av alla flickor 
och kvinnor som blivit könsstympade runt om i världen.  
En smärtsam upplevelse de tvingas genomlida, bara för att 
de föddes som flickor.  

I september 2016 antogs de globala hållbarhetsmålen där 193 
länder enades om att utrota kvinnlig könsstympning till år 
2030. Även om detta är ett steg i rätt riktning är det en lång 
väg kvar.  

Kvinnlig könsstympning orsakar stora hälsorisker både på kort 
och lång sikt, samt fysiskt och psykiskt lidande och risk för 
dödsfall till följd av bristande vård och sanitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöd UN Womens arbete 

 för kvinnor och flickor runt  

om i världen  

- bli månadsgivare idag! 

KLICKA HÄR 

 
På internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig  
könsstympning den 6 februari uppmärksammar UN  
Women nationell kommitté Sverige detta allvarliga brott 
mot mänskliga rättigheter genom att arrangera ett  
seminarium i Sveriges riksdag.  
 
Läs hela artikeln här.  
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