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Tack för ännu ett år!
Vi har haft ett hektiskt, intensivt och
framgångsrikt år. Nya spännande
samarbeten och evenemang har präglat
organisationen samtidigt som våra
kampanjer och insamlingar har växt sig
större.

För att uppmärksamma FNs
internationella dag för
avskaffandet av våld mot kvinnor
har FNs generalsekreterare
Ban-Ki Moon initierat kampanjen Say No Unite - Orange the
World där den 25
november utgör höjdpunkten för
arbetet.
Orange the World – 16 Days of
Activism är en kampanj som pågår
mellan den 25 november och FNs
Internationella dag för mänskliga
rättigheter den 10 december. Som
en del av kampanjen lyser kända
byggnader runtom i världen i
orange vilket symboliserar en ljus
framtid fri från våld. Utöver detta
anordnas seminarier, events och
manifestationer världen över för
att ytterliga belysa och informera
om högtiden. I år lös Eiffeltornet i
Frankrike, Niagrafallen i Kanada,
Globen i Sverige, Abu Simbel
templen i Egypten, Palatset La
Moneda i Chile och många fler i
orange!

Stick ut i julklappsvimlet...
...genom att ge bort
en meningsfull julklapp!
I vår webbshop hittar du alla våra
julklappstips. Alla klappar bidrar till
UN Womens arbete för kvinnors
och flickors rättigheter världen
över!

År 2015 har bjudit på många minnesvärda
ögonblick. Vid UN Womens ordförande
Phumzile Mlambo-Ngcukas besök i Sverige
lanserades HeForShe-kampanjen i Sveriges
regering. Ett viktigt steg mot ett mer
jämställt samhälle! UN Women nationell
kommitté Sverige har också varit på plats i
Almedalen samt anordnat ett flertal stora
seminarier så som FN-dagen på Stockholms
universitet och en paneldebatt i Riksdagen
den 25 november. Året har även präglats av
nya samarbeten med bland annat J. Lindeberg och Hammarby Fotboll, och självfallet
OneBracelet med 2 Life. Allt detta i takt
med att intresset för arbetet med kvinnors
och flickors rättigheter ökar, vilket gläder
oss enormt.

I dessa krissituationer ökar också risken för
kvinnor att utsättas för misshandel,
våldtäkter och psykisk press. UN Women
har därför en insamling för kvinnor på flykt
som känns extra angelägen i dessa jultider.
Även om intresset ökar så behövs UN
Women mer än någonsin för att förbättra
kvinnors villkor i världen. Så ett stort tack
till alla Er som bidragit med ert
engagemang, vi ser nu fram emot
ytterligare ett spännande och givande år!

God jul och gott nytt år!

Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg
att det är en orolig tid vi lever i just nu.
Krig, konflikter, svält, miljökatastrofer och
förtryck medför att fler människor än
Monica Green
någonsin är på flykt. Dessa kvinnor, män
och barn lever i en mycket utsatt situation. Ordförande UN Women nationell kommitté Sverige

Nytt program för att bekämpa barnäktenskap
femte flicka, gifts bort. Barnäktenskap är
en kränkning av flickors mänskliga
rättigheter. Kränkningar som denna kan
även innebära negativa konsekvenser för
flickornas hälsa, utbildning och integritet
samt ökar risken för att de utsätts för våld i
nära relation.
Den 25 november på FNs internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor
lanserade UN Women, UNFPA, UNAIDS,
UNICEF och Pan American Health
Organization ett program för
elimineringen av barnäktenskap, som en
del i arbetet med att avskaffa våld mot
kvinnor och flickor.
Barnäktenskap är ett utbrett och ständigt
närvarande problem i Latinamerika och
Karibien då nästan 18 % av alla unga flickor
mellan åldrarna 15-29, med andra ord var

Målet med programmet är att skapa en
region fri från barnäktenskap. Samtliga
länder i regionen har lagstiftat en 18-års
gräns för att ingå i äktenskap. Däremot
existerar det kryphål i lagstiftningen som
möjliggör att med målsmans eller juridiskt
ombuds tillåtelse ingå i äktenskap med
minderårig. För att nå det satta målet
föreslås bland annat en lagstiftning fri från
undantag och kryphål gällande minimiålder
för äktenskap. Läs hela artikeln här.
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Ett jämställdhetsperspektiv
vitalt för klimatets utveckling

Mellan den 30 november och 11
december samlades de länder
som skrivit under FN:s
klimatkonvention i Paris för
COP21.
I september i år enades världens
ledare om en ny global
utvecklingsagenda till 2030. Mötet
denna gång är särskilt viktigt då
länderna ska enas om ett nytt
globalt klimatavtal för år 2020.
UN Women har kartlagt kvinnors
behov i samtliga mål. Mål 13 i
Agenda 2030-Climate Actionpreciserar kvinnors utsatthet och
möjliga roll i klimatomställningar.
De som löper störst risk för
utsatthet i väderkatastrofer är
kvinnor som lever i fattigdom. För
dessa kvinnor är det föränderliga
klimatet en daglig kamp då kvinnor
ofta ansvarar för hemmet och
därmed tillgången till rent vatten
och mat.
Mål nr 13 stipulerar en rad olika
målsättningar och miljöåtgärder
för världens länder som är
beroende av kvinnors deltagande
och inkludering enligt UN Women.
Under COP21 har UN Women
deltagit i förhandlingar samt aktivt
förespråkat att det slutgiltiga
klimatavtalet ska erkänna och
inkludera ett
jämställdhetsperspektiv samt stärkandet av kvinnors egenmakt. Ett
perspektiv som har uteblivit i
tidigare klimatavtal.
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Höjdpunkter från 2015!

Det har varit ett händelserikt år för UN
Women nationell kommitté Sverige.
Organisationen växer i takt med arbetet
och engagemanget för kvinnors lika
rättigheter! Nedan följer några av
höjdpunkterna för det gångna året.

OneBracelet
För första gången finns det ett armband till
stöd för kvinnors rättigheter efter att
armbandet OneBracelet lanserades på Café
Opera den 28:onde september tillsammans
med nya HeForShe ambassadörer!

FNs internationella kvinnodag
Inför FNs internationella kvinnodag den 8
Mars anordnade UN Women nationell
kommitté Sverige ett stort event med
debatter, uppträdanden och seminarier på
Fryshuset i Stockholm!
Stefan Lövfen lanserar HeForShe i Sverige
I slutet av juni
lanserade
statsminister Stefan
Löfven UN Womens
kampanj HeForShe
på Rosenbad i
Stockholm.

I Am Woman
J. Lindeberg lanserade den 25 november
kollektionen I AM WOMAN i samarbete
med UN Women nationell kommitté
Sverige! Vinsten går till UN Women
nationell kommitté Sverige.

Almedalen
UN Women nationell kommitté Sverige var
på plats i Almedalen och arrangerade ett
seminarium samt HeForShekampanjade!
Hammarby Fotboll blir HeForShe!
Hammarby skrev fotbollshistoria genom sitt
deltagande i UN Womens HeForShekampanj och genom samarbetet med UN
Women nationell kommitté Sverige!
Hammarbys A-lag är det första
allsvenskalaget att ansluta sig till
kampanjen.
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Orange the World
Den 25 november på FNs internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor lös
Stockholm och Göteborg i orange när
landmärken runtom i landet tog ställning
mot våld mot kvinnor.

