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Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor
Panelen består av
jämställdhetsminister Åsa Regnér,
Magnus Lindgren, Generalsekreterare
för stiftelsen Tryggare Sverige samt juristen och styrelseledamoten i föreningen Tillsammans, Thérèse Paulsen.

Den 25:e varje månad är det
Orange Day då världen uppmärksammar det utbredda
våldet mot kvinnor och flickor,
genom att klä sig i orange.
Den 25 november—på
internationella dagen för
avskaffandet av våld mot
kvinnor–färgas hela världen
orange.

Anmälan är obligatorisk och görs till
info@unwomen.se!
Plats meddelas vid anmälan.

Den 25/11 är det den internationella
dagen för avskaffandet av våld mot
kvinnor samt OrangeDay. För att
uppmärksamma denna dag arrangerar Eftersom det är OrangeDay, klä dig i
UN Women nationell kommitté Sverige något orange och uppmärksamma
en paneldebatt som äger rum centralt i våldet mot kvinnor och flickor!
Stockholm.

UN Women nationell kommitté Sverige uppmanar alla
att gå med i kampanjen! Lys
upp Sverige i färgen som
symboliserar en ljusare
framtid fri från våld.

Sustainable Development
Goals

Färga världen orange!

UN Women främjar fred och inkludering genom att engagera kvinnor i alla
aspekter av fredsbyggande processer,
för att därmed skapa inkluderande
samhällen. Ytterligare aspekter så som
rättssystemets och lagens anpassningsbarhet och implementering av lagar
som skyddar kvinnor som utsatts för
könsbaserat våld. Genom att fullständigt, utan några förbehåll, skydda kvinnors rättigheter, i lag och i praktik, kan
Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169
fredliga och inkluderande samhällen
delmål. Det är en ambitiös och världsbyggas upp.
förändrande agenda, med målsättning
Läs mer här.
att bland annat eliminera diskriminering och våld mot kvinnor och flickor.
En grundförutsättning för att agendan i
sin helhet ska bli uppnåbar är att världen agerar för att kvinnor och män,
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter till skola, vård,
säkerhet, kärlek och liv.

Psst..
Den 25 november lanserar
J.Lindeberg kollektionen
I am Woman till stöd för UN
Women nationell kommitté
Sverige

Den 25 september 2015 är ett historiskt datum då det klubbades en ny
utvecklingsagenda – Sustainable
Development Goals. Dessa ersätter de
tidigare Milleniemålen. Den nya hållbara utvecklingsagendan—Agenda
2030—bryter mark med målsättningen
att uppnå jämställdhet, ekonomisk
tillväxt, bättre stads-planering, anständiga jobb och bostäder, industrialisering, energi, klimatförändringar,
hållbar konsumtion och produktion
samt fred och rättvisa.

För att kunna uppnå hållbar utveckling
är samtliga mål beroende av att jämställdhet uppnås. Jämställdhet krävs för
att uppfylla grundläggande mänskliga
rättigheter och är dessutom en förutsättning för att utrota fattigdom.
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Innovativt program för att
informera och sysselsätta
föräldralösa flickor

Organisationen Grassroot
Soccer startade projektet
SKILLZ Street program, ett
program som syftar till att
sysselsätta föräldralösa flickor.
Programmet är finansierat av
United Nation Trust Fund to
End Violence against Women.
Under 2014-2015 har nästan 3000
föräldralösa flickor i åldern 10-14
deltagit i SKILLZ Street program. I

programmet får flickorna
information om egenmakt,
sexuell och reproduktiv hälsa,
och tillgång till medicinsk, juridisk och psykologisk rådgivning. Flickorna själva upplever
tiden på planen som säker och
fridfull, flickor som annars befinner sig i en hård vardag.
Programmet arrangerar
turneringar och matcher som
ibland inkluderar pojkar för att
engagera dem i kampen mot
våld mot kvinnor. Man är överens om att fotboll är ett bra
verktyg för att utmana könsnormer och stereotyper. Grassroot Soccer planerar att nå ut
till ytterligare 5600 föräldralösa
flickor innan 2016 nått sitt slut.
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I UN Womens ”Oaser” får syriska kvinnor ökad egenmakt
Utöver arbetet med att se till att
kvinnors grundläggande behov
tillgodoses, stöder UN Women en
kommitté med kvinnor från lägret som
sammanträder med lägrets
beslutsfattare och behandlar frågor som
exempelvis rör säkerheten i lägret,
matkuponger och hygien. Syftet är dels
att bryta isoleringen som kvinnor ofta
möter i Za’atari, och dels att hjälpa dem
Mer än 5 000 syriska kvinnor och flickor med kompetensutveckling, tillgång till
besöker UN Womens "Oaser"–trygga
offentligt utrymme och ekonomiskt
platser i Za'ataris flyktingläger–per
oberoende.
månad. Flera hundra har fått inkomster
Arbeten inom ”Cash-for-work”genom UN Womens ”Cash-for-work”programmet inkluderar sömnad av
program i Jordanien och har på så vis
skoluniformer, återanvändning av
fått möjlighet till egen ekonomi.
UNHCR-tält, workshops, undervisning,
Za’atari flyktingläger öppnades 2012 och och arbeten som säkerhetsvakter och
växte snabbt till den största
barnskötare. Det är det mest
flyktinganläggningen i Jordanien.
omfattande programmet av sitt slag i
Uppemot 80 000 syrier söker skydd här Za’atari och bygger på UN Womens
från det dödliga kriget som rasar i deras övertygelse om att humanitära insatser
land sedan 2011, och lägret har på
måste kombineras med investeringar i
många sätt utvecklats till en mer
utvecklingsinsatser för att få till en
bestående bosättning där många har
varaktig hållbar förändring i kvinnors liv
stannat över tre år. Att vara kvinna eller och i samhällena i stort. Målet med
flicka i ett flyktingläger innebär alltid en programmet är att kvinnliga flyktingar
ökad risk att utsättas för exploatering,
ska få ökad möjlighet till en egen
trafficking och sexuellt våld, och Za’atari ekonomi och ett meningsfullt
är inget undantag. För att minska
engagemang i samhället, för att på så vis
utsattheten har UN Women sedan 2012 etablera grundstenarna för deras
drivit tre ”Oaser” i Za’atari. I dessa får
nuvarande och framtida möjlighet till
kvinnor och flickor skydd, de får
mänskliga rättigheter.
möjlighet att arbeta med lön, de får
hjälp med barnomsorg och tillgång till
Stöd UN Womens insatser för
utbildning. Oaserna har runt 5000
kvinnor på flykt!
besökare per månad, varav nära 1000 är
regelbundna besökare.
Swisha valfritt belopp till 123 900 29 32

Bli månadsgivare så stöttar du
fler initiativ som detta!
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