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Insamlingsföreställning för kvinnor på flykt!

FN firar 70 år lördagen den
24/10, vilket firas med en
insamlingsföreställning på
Olympiateatern! Inför 70-års
jubileumet anordnar även UN
Women Sverige en dag tillsammans med FN familjen på
Stockholms Universitet, fylld
med paneldebatter och samtal!
Vi vill därför bjuda in Er till
Stockholms Universitet den
22/10. På plats för att diskutera
dagens teman— mänskliga
rättigheter, klimat, fred och
säkerhet och utveckling—finns
representanter från FN familjen
tillsammans med politiker,
journalister och ambassadörer.
Mer information kommer snart!

För sjuttio år sedan, den 24 oktober 1945
bildades organisationen för främjandet av
internationellt samarbete, Förenta Nationerna. Organisationen har under årens
gång växt och utvecklats till att idag bestå
av flera olika enheter, däribland UN Women. Men det är inte bara FN som fyller
jämt i år, då det trettio år tidigare föddes
en annan stjärna—Édith Piaf.

I Camilla Ringquists berättelse ’Mon
Amour Bleu’ får vi ta del av Piafs liv i symbios med toner från ett tidigt 1900-tals
Paris.
Biljetterna kostar 200 kronor och går att
beställa på www.olympiateatern.se
Insamlade medel går till UN Womens
arbete för kvinnor på flykt.

Den 24 oktober kommer UN Women Vi hoppas att få se Er den 24 oktober på
nationell kommitté Sverige därför att fira Olympia Teatern, Västmannagatan 56!
FNs 70-års jubileum på Olympia teatern i
Stockholm, för att med en insamlingsföreställning samtidigt hedra minnet och 100års jubileumet för denna starka och framstående kvinna, Édith Piaf.
Édiths röst har färgat Paris gator med hennes dramatiska liv och livsglädje. Hennes
sånger speglar hennes erfarenheter av
fantastisk lycka tillsammans med alla de
gånger hon tagit sig igenom sjukdomar,
olyckor och sorger.

Välkommen till Hörsal 4 den 22
oktober klockan 09.30-15.30

O R A N G E D A Y den 25/11
Måndagen den 28 september
lanserades armandet
ONEBRACELET på Café Opera i
Stockholm, exklusivt designat
för UN Women nationell
kommitté Sverige.
Genom att bära armbandet visar
du att du stöttar UN Women
Sveriges arbete samt står upp för
kvinnors rättigheter!
ONEBRACELET kostar 99 kronor
och kommer att finnas för försäljning på www.onebracelet.org
efter den 20 oktober!

Den 25 november anordnar UN Women kvinnokonvention, varför så få anmälningar
nationell
kommitté
Sverige
ett idag leder till fällande dom, hur fler kvinnor
seminarium om mäns våld mot kvinnor.
ska våga anmäla, hur polis och socialtjänst
tillsammans
ska
kunna
underlätta
Seminariet fokuseras i år till de konkreta
processen för brottsoffer samt en
åtgärder som behövs för att förbättra
potentiell utbildning inom dessa frågor för
rättsprocessen för våldsutsatta kvinnor och
polis, åklagare och domstol. Åhörarna
kommer att ske i form av paneldiskussioner
kommer även få tillfälle att ställa frågor till
för riksdagsledamöter och representanter
panelen under seminariets gång.
för det civila samhället och media.
Anmäl ditt deltagande till UN Women
Panelen består av jämställdhetsminister
Sveriges kansli, info@unwomen.se senast
Åsa Regnér, generalsekreterare för
tisdagen den 18 november 2015.
stiftelsen Tryggare Sverige Magnus
Lindgren, professor i straffrätt Madeleine
Leijonhufvud samt Thérèse Paulsen, jurist
och styrelseledamot på föreningen
Tillsammans.
De frågor som framförallt kommer att
uppmärksammas i år är huruvida det
nuvarande rättssystemet uppfyller FNs

