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Behovet av hjälp är fortfarande 
akut sedan två jordbävningar 
drabbat Nepal i slutet på april 
och början på maj. Stöd UN 
Womens arbete för att minska 
kvinnors och flickors särskilda 
utsatthet och säkerställa att 
behoven hos kvinnor, män, 
flickor och pojkar beaktas på ett 
rättvist sätt!  

UN Women arbetar i nära 
samarbete med lokala kvinno-
organisationer för att tillhanda-
hålla nödvändiga tjänster och 
stötta den allmänna humanitära 
bedömningen så att behoven hos 
kvinnor, män, flickor och pojkar – 
särskilt hos de mest utsatta – 
beaktas på ett rättvist sätt. Det 
finns ett akut behov av 
radioapparater, solcellslyktor och 
hygienkit för att hålla kvinnor och 
flickor säkra.  

Hjälp Nepals kvinnor och 
flickor! Sätt in din gåva* på 
vårt 90-konto: 900293-2 och 
märk betalningen med 
”Nepal”. 

*Lägsta belopp 50 kronor 

Kvinnor mobiliserar hjälpinsatser efter 
jordbävningarna i Nepal 

Foto: UN Women/Piyavit Thongsa-Ard  

Sujita och hennes 5-åriga son Jenif förlorade sitt hem i staden Khokhana i utkanten av Kathmandu. Likt Sujita 
var det många i Khokhana som förlorade familjemedlemmar och hem efter jordbävningen den 25:e april och 
fick ta sin tillflykt till överfulla tält. Foto: Vlad Sokhin/UN Women 

Två förödande jordbävningar drabbade 
Nepal  med knappt tre veckors 
mellanrum. Över 8000 har dött till följd av 
katastrofen och hundratusentals har 
förlorat sina hem.  

Den 25:e april, samtidigt som 
jordbävningen slog till mot Nepal, var det 
dags för 22-åriga Shanta Tamang att föda. 
Efter att ha lämnat sjukhuset och tagit sig 
hem med sitt nyfödda barn fann hon huset 
i ruiner och sin familj på 12 personer i ett 
litet hemmabyggt skjul. Samtliga  
familjemedlemmar, unga som gamla, sover 
nu på en och samma matta. Golvet och 
bakre väggen består av jord– och 
grushögar, väggarna och taket av plåt, 
medan framsidan är en bit presenning, 
öppen för väder och vind. Shantas 
situation är knappast unik—i Nepal lever 
nu tusentals under liknande förhållanden.  

Naturkatastrofer har en tendens att öka 
kvinnors och barns utsatthet. Efter den 
första jordbävningen uppskattades  cirka 
40 000 kvinnor löpa omedelbar risk för att 
drabbas av könsrelaterat våld. FN har 
uppskattat att ungefär 12 000-15 000 
nepalesiska kvinnor årligen kidnappas och 
säljs som sexslavar. I spåren av katastrofen 
är risken för att kidnappas ännu högre då 
människosmugglare utnyttjar tillståndet av 
kaos och utger sig för att vara 
biståndsarbetare. 

UN Women har funnits i Nepal i 15 år och 
samarbetar med lokala kvinno-
organisationer för att förebygga och agera 
mot sexuellt och könsrelaterat våld. Efter 
katastrofen har detta arbete intensifierats. 

Till stor del är det kvinnor som påbörjat 
återuppbyggandet av Nepals byar 
eftersom männen i stor utsträckning 
arbetar på annan ort. Det är kvinnorna 
som rensar rasmassor och samlar vatten 
från vattendrag. De har tagit hand om 
skadade och barn. Till många lokala 
kvinnoorganisationer har folk strömmat 
för att ställa upp som volontärer. 

En av UN Womens samarbets-
organisationer fann Shanta och hennes 
familj och kunde ge dem hjälp. Med UN 
Womens stöd har denna organisation  
kunnat hjälpa över 5000 hushåll i fyra av 
de värst drabbade distrikten. Men Nepal 
har trots allt en mycket tuff tid framför sig. 

UN Womens samarbetspartners packar hygienkit till 
jordbävningsdrabbade kvinnor. Foto: UN Women/
Piyavit Thongsa-Ard 

Stötta Nepal! 

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


UN Women Sverige påbörjade hösten 2014 ett samarbete 
med Röda Korsets folkhögskola. 12 studenter utbildades i 
FN:s Kvinnokonvention för att sedan på egen hand utbilda 
andra Röda Korset-skolor. I februari i år var de på fältresa i 
Kenya där de höll workshops med sina nyförvärvade 
kunskaper. Läs ett utdrag ur deras artikel på vår hemsida: 

På en dammig liten bakgata i utkanten av Nairobi ligger 
Heshima, ett center sponsrat av UN Women som tar emot 
unga ensamkommande flyktingtjejer i hopp om att ge dem en 
trygghet och en ny start i livet. Även om fastigheten i sig inte 
var något särskilt i förhållande till dess verksamhet förstod vi 
fort att det här var ett ställe som gjorde faktisk skillnad. 
Centret omfattar flera områden som är otroligt viktiga när det 
kommer till att stärka och läka unga traumatiserade tjejer. 
Oavsett ålder eller bakgrund erbjuds de alla utbildning efter 
individuell kapacitet och de får bearbeta trauman och 
depressioner i likväl individuell som gruppbaserad terapi samt 
en trygg zon att återhämta sig i. Många av tjejerna är förvisso 

ensamma i den mening att de saknar föräldrar, men 
majoriteten av dem hade dock ett eller flera barn med sig – 
något Heshima har med i beräkningen och även kapacitet för. 
Vissa av flickorna var så unga som 12 år och ändå nyblivna 
mödrar. Den avlastning Heshima hade utvecklat för dessa 
unga mödrar var fantastisk då de i egen regi startat upp en 
förskola cirka 50 meter från flickornas skolbyggnad. Detta gav 
dem en möjlighet att, om än för en kort stund, vara sin 
egentliga ålder och bara umgås med sina vänner. 

Läs hela artikeln på http://unwomen.se/nyheter/med-
kvinnokonventionen-som-verktyg-i-kenya/ 

Med Kvinnokonventionen som verktyg 
i Kenya 
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Söndagen den 31 maj är det 
morsdag. Uppvakta din mamma 
genom att göra skillnad för 
kvinnor och flickor i hela världen! 

När du ger bort 
UN Women 
Sveriges fina 
morsdagskort 
stödjer du vår 
insamling för 
kvinnor och 
flickor världen 
över. Sätt in 

valfritt belopp (minst 50 kronor) 
direkt till vårt 90-konto 900293-2 
och var noga med att uppge namn, 
adress och mejladress. Märk 
betalningen med ”morsdagsgåva”.  

Ett annat tips 
för morsdag är 
vår canvasväska 
”Woman”, en 
unik produkt i 
100 % 
ekologiskt 
material och 
resultatet av 

vårt samarbete med J. Lindeberg. 
Hylla din mamma genom en gåva 
som stöttar kvinnor i hela världen! 

http://unwomen.se/material/ 

Stöd en mor i världen på 
morsdag  - ge bort en gåva 
från UN Women Sverige! 

Sommaren närmar sig med stormsteg 
och med den kommer Almedalsveckan! 
Den 30:e juni medverkar UN Women 
Sverige i ett seminarium tillsammans 
med företagsledare Maria Andersson 
samt J.Lindeberg Woman.  

Temat för seminariet är kvinnors 
egenmakt och företagande. Dels utifrån 
Maria Anderssons egna erfarenheter 
diskuteras varför kvinnor i ledande 

positioner så ofta blir utsatta för 
trakasserier, både fysiskt och psykiskt. Hur 
kan samhället och politiken ta sitt ansvar?  

 

Maj går mot sitt slut och VM-tider stundar 

När: 30/6 2015 16:00 - 16:45  
Var: Kilgränd 1, Soberian 
Medverkande: Maria Andersson, 
företagsledare, Monica Green, 
ordförande i UN Women Sverige, 
J.Lindeberg Woman 

UN Women Sverige i Almedalen 

52 matcher i stället för 32. I och med att lagen utökats från 16 till 24 i fotbolls VM så 
kommer det vara 552 kvinnor runt om i världen som får sin dröm att gå i uppfyllelse – 
att få delta i världens största fotbollsturnering. Varenda spelare har slitit, men en del 
har fått slita på fler fronter än andra bara för att ens kunna få stå på en fotbollsplan. 

När avspark blåses den 6 juni i Kanada är den första VM-
matchen igång. Varenda spelare har lagt ner ett enormt 
arbete för att ta sig till Kanada – träningsmängden har 
varit hög, pressen att prestera ständigt och undvika 
skador ständigt närvarande. Dessa delar tillhör en 
spelares vardag. Men det finns en del spelare som fått gå 
igenom mer än vad någon ska behöva göra för att ta sig 
till VM. 

Jag har många gamla fotbollskollegor som kommer att 
delta under detta VM och jag tycker det är viktigt att 
framhäva vad fotboll betyder för dem och framför allt 
vägen de behövt gå för att ta sig dit. För deras väg har 
varit allt annat än rak. Under deras matchställ finns 
kvinnor som offrat det mesta för att få spela fotboll.  

Läs hela krönikan på http://unwomen.se/nyheter/vm-tider-stundar/ 

Goodwill-ambassadör Johanna Frisk,  

Fotbollsexpert på Sveriges Radio, 
konsult Training & Development på 
Great Leaders 
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