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Den 25:e november  – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor – lyste bland annat Globen,  
Gothia Towers och Scandinavium i orange för att uppmärksamma det utbredda våldet mot kvinnor och flickor. #Orange Day  
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Kärlek börjar aldrig med bråk 
UN Women nk Sveriges  
goodwill-ambassadör Malin Arvidsson 
medverkar i kortfilmerna för vår kampanj 
#hurpratardu som handlar om hur  
språket kan vara en nyckel till förändring. 
Läs mer här. 

UN Women behövs mer än någonsin! 
UN Women nationell kommitté Sverige 
har haft ett intensivt år med många  
minnesvärda ögonblick. Flera  
spännande samarbeten och  
evenemang har präglat organisationens 
arbete samtidigt som våra kampanjer 
#OrangeDay och #HeForShe har växt sig 
större.  

I början av året firades åttonde mars 
 - internationella kvinnodagen - med en 
storslagen konsert på Scalateatern där 
vår goodwill-ambassadör Arja Saijonmaa 
uppträdde. Under året som gått har UN 
Women nationell kommitté Sverige 
också anordnat flertalet seminarier, 
bland annat under Almedalsveckan och 
på FN-dagen tillsammans med övriga  
FN-familjen. En annan viktig händelse 
var lanseringen av Onebracelet Orange  
- armbandet som symboliserar ett  
ställningstagande mot våld mot kvinnor 
och flickor. I november introducerades 
kampanjen #hurpratardu som syftar till 
att få vuxna att prata annorlunda med 
barn, läs mer på www.hurpratardu.se. 
Den 25 november - internationella  
dagen för avskaffandet av våld mot  
kvinnor - lyste flera byggnader upp i 
orange runt om i världen och i Sverige. 

Samtidigt har år 2016 varit ett mörkt år. 
Fler människor än någonsin befinner sig 

på flykt, naturkatastrofer lämnar  
hundratusentals drabbade efter sig och 
på flera håll i världen har terror och våld 
blivit en del av vardagen. I oroliga tider 
tenderar våld och diskriminering av 
kvinnor och flickor att öka. Därför  
behövs UN Women mer än någonsin!  
UN Women finns på plats i över 100 
länder och arbetar varje dag för att 
hjälpa drabbade och utsatta kvinnor och 
flickor. Det är tack vare ert stöd -  
månadsgivare, medlemmar, lokal-
föreningar, medlemsorganisationer, 
sammarbetspartners och andra eldsjälar 
som bidrar på olika sätt - som vi kan 
hjälpa fler kvinnor och flickor till en  
tryggare tillvaro. 

Ett stort tack till alla som bidragit med 
ert engagemang! Tillsammans bygger vi 
en jämställd värld fri från våld! 

God jul och gott nytt år! 

 

Monica Green  
Ordförande UN Women 
nationell kommitté Sverige 

Årets insamling  
UN Women nationell kommitté Sverige 
har under året bedrivit insamling till UN 
Womens arbete för kvinnor och flickor 
på flykt i Haiti, Mosul och Jordanien. UN 
Womens arbete består bland annat i att 
dela ut hygienartiklar till kvinnor och 
flickor som tvingats lämna sina hem, 
erbjuda utbildning och möjlighet till  
avlönat arbete. Läs mer här. 

Hjälp oss att hjälpa fler 

- bli månadsgivare idag!                

http://unwomen.se/
http://hurpratardu.se/
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