NYHETSBREV

NR. 5/2015

www.unwomen.se

Karlstads universitet först
ut som HeForShe-lärosäte

Hammarby Fotboll blir HeForShe!
UN Women nationell kommitté Sverige
är stolta att kunna presentera Hammarby
Fotboll som HeForShe-ambassadörer.
Karlstads universitet blev under
den gånga veckan det första
lärosätet i Sverige att skriva på för
HeForShe.
”Universitet har en viktig roll i
samhället, både som källa till
kunskap och som mötesplats. För
oss är det därför viktigt att vi visar
vårt ställningstagande för
jämställdhet och kvinnors
mänskliga rättigheter.”
Karlstads universitet ser fram
emot att jobba vidare med
jämställdhet och hur de kan
integrera Kvinnokonventionen i
verksamheten.

ORANGEDAY

HeForShe är en global kampanj skapad av
UN Women. Syftet med kampanjen är att
engagera män och pojkar att verka som
förespråkare för jämställdhet, samt att
uppmuntra dem att höja sina röster och
skrida till handling för att åstadkomma
förändring.

– Det vi säger till våra unga killar i
värdegrundsarbetet är att man dels har
ett ansvar för sitt eget beteende, men
också att man måste säga till om någon
annan blir dåligt behandlad eller om en
lagkamrat beter sig dåligt. Om vi ska vara
trovärdiga i det vi säger till killarna så är
det självklart för oss att haka på det här
initiativet, fyller Henrik Kindlund, VD
Hammarby Fotboll, i.

Hammarby Fotboll är den andra
fotbollsklubben i Europa, efter Valencia,
att stå som ambassadörer för HeForShe.
För spelarna i Hammarbys trupp var det
självklart att delta i kampanjen.
– Som fotbollsklubb är det givetvis
centralt att våra spelare är med och står
bakom HeForShe. När vi presenterade
kampanjen för killarna var det inga
tveksamheter. Det är en viktig fråga, klart
att vi ska vara med var budskapet vi fick
tillbaka från spelartruppen, säger Mats
Jingblad, sportchef Hammarby Fotboll.
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Arja Saijonmaa gör comeback!

Den 25:e varje månad uppmärksammas Orange Day!
UN Women nationell kommitté
Sverige uppmanar Dig att varje
månad, den 25:e, klä dig i något
orange och delta i den
symboliska dagen för kvinnors
och flickors frihet från våld!

Artist, skådespelerska, författare och sedan
länge en förkämpe för mänskliga rättigheter.
Efter att ha fokuserat på sin konstnärliga karriär
har Arja nu bestämt sig för att återigen inrikta sig
på humanitära frågor. Därför kan UN Women
nationell kommitté Sverige idag stolt presentera
denna starka kvinnliga förebild som vår nya
goodwill-ambassadör!
”Det är en ära och en stor inspiration och
motivation att få vara med i en sådan här process – inom UN Women nationell kommitté
Sverige.”
Läs mer om Arjas engagemang på
www.unwomen.se/nyheter

Agenda 2030 & SDGs:
17 mål, 169 delmål

Den 25-27 september samlas
världens ledare i New York för
att besluta om en ny utvecklingsagenda. Förhandlingarna
har pågått i tre år och nu har
förhandlingsdelegationerna
enats om de kommande 15
årens prägel – en ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbar
utveckling.
Den stundande utvecklingsagenda som klubbas inom kort i
New York är unik i sitt slag, dels
på grund av graden av inkludering i framtagandefasen. En rad
olika aktörer har fått göra sig
hörda och bidra i processen, dels
medlemsstater men även
aktörer från civilsamhället,
utsatta grupper, kvinnor,
ungdomar, personer med
funktionsnedsättning och privata
sektorn. Denna process har varit
den mest inkluderande process i
FNs historia.
Av de 17 mål som stipulerats är
det ett som sticker ut, mål nr. 5,
uppnå jämställdhet och stärka
alla kvinnors och flickors
ställning. Detta innebär att all
diskriminering, våld och
kränkande beteende gentemot
kvinnor och flickor ska
elimineras till 2030.

Flyktinglägrens kvinnor behöver vår hjälp!

På gränsen till Grekland. Bild: UNICEF/Georgiev

Kriget i Syrien är nu inne på sitt femte år
och har skördat många offer både inom
och utanför landets gränser. Människor
är idag på flykt från förödelsen i sitt
hemland, i förhoppning om att finna
trygghet. Men tryggheten är för många
fortfarande långt borta.
Konfliktsituationer som denna får stora
konsekvenser för kvinnor och flickor då
sexuellt och könsbaserat våld, fattigdom,
barnarbete och barnäktenskap blir en del
av vardagen.
Med fruktan för sin familj, för att mista
sina liv eller bli våldtagna flyr kvinnor
krigets Syrien. För det är just i
krissituationer som denna, som kvinnor
och flickor blir måltavlor för sexuellt våld.
På flykt förföljs de dock av våldet.
Flyktingkvinnor upplever ett ökat våld
både i och utanför nära relationer,
samtidigt som tonårsflickor är rädda för
att bli bortgifta. Både män och kvinnor
vittnar även om människohandel och
prostitution.

Förutom direkt hjälp genom
skyddsinstanser är målsättningen att
hjälpa kvinnor genom att ge dem rätt
förutsättningar. Kvinnliga flyktingar får
genom UN Womens arbete en ökad
möjlighet till ekonomisk egenmakt och ett
meningsfullt engagemang i samhället, för
att på så vis kunna etablera de
grundstenar som krävs för deras
nuvarande och framtida möjlighet till
mänskliga rättigheter. Arbetet sker
således genom undervisning, ”cash for
work” – lön för arbete och
flyktingkvinnors medverkan i lägrens
beslutsprocesser, så att de därigenom kan
påverka de strukturer och beslut som får
konsekvenser i deras vardag.
Situationen har pågått alldeles för länge
och kräver nu vår uppmärksamhet.
Vi behöver din hjälp idag.
Skänk en gåva till:
Kontonummer: 90 02 93 -2
Märk betalningen med ”Syrien”

Som flykting är du alltid i ett mycket utsatt
läge, men som flykting och kvinna står du
inför en helt annan situation.
UN Women befinner sig i flera regioner
och har hjälpprogram tillsammans med
andra FN-organ. Ett exempel är Za’ataris
flyktingläger i Jordanien där UN Women
leder tre så kallade ”Oaser” för kvinnor
och flickor.
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