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Våld mot kvinnor kan och ska stoppas!
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Den 25 maj närmar sig vilket betyder
Orange Day – en dag att ta ställning mot
våld mot kvinnor och flickor!
Den 29 maj är det mors dag!
Genom att köpa en mors dagskort från UN Women nationell
kommitté Sverige stödjer du UN
Womens internationella program
och insatser för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet. På
så sätt glädjer du inte bara en
betydelsefull kvinna i din närhet du gör även en god gärning för
kvinnor och flickor världen över.
Beställ senast 25 maj på vår
hemsida.
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Nu har ONEBRACELET ORANGE
lanserats, designat till förmån för
UN Women nationell kommitté
Sverige. Bär armbandet och visa
att du tar ställning mot våld mot
kvinnor och flickor. Beställ via
Halens, Bubbleroom och Cellbes.

För att avskaffa våld mot kvinnor och flickor
krävs preventiva såväl som åtgärdande insatser. UN Women har genomfört många
framgångsrika insatser internationellt exMinst en av tre kvinnor blir utsatta för fyempelvis mobilisering av samhällen, försiskt och/eller sexuellt våld under sin livstid
ändring av normer och förväntningar, utvilket gör våld mot kvinnor till ett globalt
bildning av lärare och elever, jämställdhetsfolkhälsoproblem. I detta nyhetsbrev vill vi
utbildning samt insatser som bidrar till ekolyfta det viktiga arbetet med att avskaffa
nomiskt stärkande och förbättrade invåld mot kvinnor och flickor som drivs av
komstmöjligheter.
UN Women, vilket också är ett av UN Womens fokusområden. Våldet mot kvinnor
Snart är det återigen Orange Day – den dag
och flickor har sina rötter i könsbaserad
vi varje månad tar ställning för avskaffande
diskriminering, sociala normer och stereo- av våld mot kvinnor och flickor. Bär något
typa föreställningar som bidrar till att reorange och visa att just du har tagit ställproducera våldet.
ning!
större utsträckning. Exempelvis löper feminina användarnamn större risk för att utsättas för näthat, näthatare är mer troliga
Miljoner kvinnor och flickor blir utsatta för att vara män (61%).
näthat och nätvåld varje dag världen över För att eliminiera näthat och nätvåld krävs
och problemet bedöms vara i klass med en åtgärder på flera olika nivåer, där den vikpandemi. Precis som med andra typer av
tigaste åtgärden är prevention och utbildvåld mot kvinnor och flickor är nätvåld ett ning. Att förändra normer och attityder är
globalt problem som drabbar alla kvinnor det första steget mot att näthat och nätvåld
oavsett kulturell tillhörighet, etnicitet eller ska tas på allvar. Andra viktiga åtgärder är
inkomstnivå.
sanktioner och lagstiftning – både att lagar
finns och att de faktiskt tillämpas - och att
Enligt forskning blir en av tre kvinnor utskapa trygga platser online utan att internet
satta för fysiskt och/eller sexuellt våld untappar sitt syfte att vara en fri källa till kunder sin livstid. Denna häpnadsväckande
skap. Läs hela artikeln här.
siffra kan komma att öka avsevärt då en

Näthat inskränker kvinnors
deltagande i samhället

rapport av bland andra UN Women visar att
73 procent av världens kvinnor som har
tillgång till internet redan blivit utsatta för
näthat.
Även om alla människor kan utsättas för
näthat oavsett könsidentitet visar rapporten att kvinnor är drabbade i betydligt
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