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Orange Day 25 november 
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Visa att du tar ställning 
mot våldet mot kvinnor 
och flickor - bär  
OneBracelet Orange! 

”Att bära armbandet är ett sätt att 
visa solidaritet och ta ställning för 
kvinnors rätt till ett liv utan våld. 
Jag bär mitt med stolthet och  
berättar så ofta jag kan varför jag 
bär det”   

Peter Svensson styrelseledamot  
UN Women nk Sverige 

Armbandet finns att köpa på  
Onebracelet.org 

 

Internationella dagen för avskaffandet av 
våld mot kvinnor   

35 procent av världens kvinnor har upplevt  
fysiskt och/eller sexuellt våld. I vissa länder har 
uppemot 70 procent av kvinnorna utsatts för  
fysiskt och/eller sexuellt våld.  

FNs generalsekreterare Ban Ki-moon startade  
kampanjen UNiTE To End Violence Against  
Women 2008. Kampanjen syftar till att öka  
allmänhetens medvetenhet om problemet och öka 
politisk vilja och resurser för att förebygga och få 
ett slut på alla former av våld mot kvinnor och  
flickor i alla delar av världen. 25 november – är 
startpunkten för kampanjens 16 dagar långa  
manifestation 16 Days of Activism som avslutas 10 
december – internationella dagen för mänskliga 
rättigheter. 

Men för att våld mot kvinnor kontinuerligt ska  
uppmärksammas och för att uppmana regeringar, 
det civila samhället, den privata sektorn, media och 
hela FN-systemet att gå samman för att  
motverka våldet, har den 25 varje månad  
utnämnts till Orange Day. På Orange Day  
uppmanar vi folk världen över att klä sig i orange 
och på så vis hoppas vi inspirera till dialog kring hur 
vi ska få ett slut på våld mot kvinnor och belysa att 
våldet är en kränkning av de mänskliga  
rättigheterna. Detta är något vi måste motarbeta 
och bekämpa dagligen om vi ska nå vårt mål – en 
värld fri från våld mot kvinnor och flickor.   

Läs hela artikeln här. 

UN Women arbetar mot  
kvinnlig könsstympning i Gambia 

I Gambia stödjer UN Women och UN 
Trust Fund to end Violence against 
Women organisationen GAMCOTRAP 
som arbetar för att stoppa kvinnlig 
könsstympning i landet.  

Omkring 75 procent av Gambias  
kvinnor har genomgått kvinnlig  
könsstympning och i de flesta  
samhällen i landet är det skadliga  
ingreppet en långvarig tradition.  
Könsstympning har orsakat  
generationer av gambiska kvinnor 
mycket svår smärta, minskad kontroll 
över deras kroppsliga integritet och  
sexualitet samt stora hälsorisker.  

I december 2015, efter  
påverkansarbete från GAMCOTRAP, 
blev ingreppet olagligt i hela landet. 
Trots detta lever traditionen kvar.  

 
Läs hela artikeln här. 
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Den 25:e november färgas byggnader i världen orange för att uppmärksamma det utbredda våldet mot kvinnor och flickor. 

http://www.unwomen.se/nyheter/25-november-internationella-dagen-avskaffandet-av-vald-mot-kvinnor/
http://www.unwomen.se/nyheter/un-women-stodjer-arbetet-att-stoppa-kvinnlig-konsstympning-gambia/
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Människor i krigsdrabbade  
områden är i akut behov av hjälp 

Det humanitära behovet är enormt i 
Irak efter striderna Mosul.  

Vägen in till Mosul är för närvarande 
blockerad för hjälporganisationernas 
humanitära stöd men UN Women 
finns på plats i närliggande områden 
och arbetar för att hjälpa drabbade 
kvinnor och flickor.  

Då cirka hälften av alla nuvarande 
och förväntade flyktingar från  
striderna i Mosul är kvinnor och  
flickor krävs det att de humanitära  
insatserna möter deras specifika  
behov.  

Dr Paulina Chiwangu, representant 
för UN Women Irak, konstaterar att 
“kvinnor och flickor som flyr ifrån en 
konflikt möter ofta många hinder när 
de lämnar sina hem. De kämpar för 
att hålla samman deras familjer, 
överleva kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och bevara en känsla av 
enighet inom deras samhällen. Men 
de nödvändigheter som kvinnor och 
flickor behöver för att behålla en 
känsla av värdighet glöms ofta bort.” 
UN Womens humanitära insatser i 
Irak består i att:  

bygga mötesplatser som erbjuder 
säkerhet, skydd och gratis juridisk 
rådgivning till drabbade kvinnor och 
flickor   

dela ut hygienartiklar till kvinnor och 
flickor som tvingats lämna sina hem. 

påverka och organisera övriga FN 
organisationer så att deras  
humanitära stöd utgår från kvinnor 
och flickors specifika behov i  
konfliktdrabbade områden. 

ge större inflytande till kvinnoorgani-
sationer så att FNs stödarbete i  
Mosul styrs från deras rekommen-
dationer och lokala kännedom. 

Läs hela artikeln här. 

Lite mer än en månad har gått sedan orkanen Matthew drabbade Haiti och lämnade 
enorm förstörelse efter sig. I nuläget är 1,4 miljoner människor i behov av humani-
tärt stöd och risken för kvinnor och flickor att utsättas för könsbaserat våld är hög. 
UN Women finns på plats på Haiti och erbjuder så kallade ”Cash-for-work”-program 
samt trygga platser där kvinnor kan få bland annat pyskologiskt stöd och utbildning.   
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Kvinnor jobbar tillsammans för att bygga upp Haiti  

Kvinnor och flickor i de mest drabbade 
områdena minns händelsen som om det 
vore igår. ”Husets tak bara flög iväg. Det 
föll så mycket regn och blåste så kraftigt 
att jag inte längre kunde stanna i mitt 
hem” säger Bethie Bolivard från Jérémie, i 
Grand ‘Anse regionen. ”Jag sprang ut på 
gatan och bredvid mig stod min kusin. 
Sedan kom havet mot oss och tog med sig 
henne. Hon försvann.”  

Bolivard har tillsammans med ett  
fyrtiotal andra kvinnor och flickor nyligen 
deltagit i en utbilningskurs som  
UN Women erbjuder. Utbilningen syftar 
till att förbättra kapaciteten hos lokala  
kvinnoorganisationer och att informera 
drabbade kvinnor om deras rättigheter.  
Utbildningen har också blivit en plattform 
för att lära sig om kvinnors behov och på 
så vis skapa ett underlag för att skräddarsy 
UN Womens bistånd och katastrofinsatser 
i Haiti.  

Forskningen visar att katastrofer inte är 
könsneutrala utan drabbar generellt  
kvinnor och flickor i en större  
utsträckning. I naturkatastrofens  
efterdyningar på Haiti är just kvinnor och 
flickor den mest utsatta samhällsgruppen. 

Även fast kvinnor oftast ensamma bär på  
omvårdnadsansvaret för familj och  
överlevande är de sällan rådfrågade vid 
humanitära insatser vilket leder till att 
kvinnors specifika behov inte prioriteras. 

För att möta denna problematik utgår UN 
Womens insatser på Haiti från kvinnor och 
flickors personliga upplevelser och  
önskemål. UN Womens bygger bland  
annat säkra och trygga ”Women’s Spaces” 
i de drabbade områdena. ”Dessa plaster 
kommer föra samman ett antal riktade 
hjälpinsatser så som psyko-socialt stöd till 
överlevare av könsbaserat våld,  
information om kvinnors lika rättigheter, 
fritidsaktiviteter, färdighetsträning och 
utbildning i småföretagande.” förklarar 
Jean-Noel Melotte, en av UN Womens 
utbildare och ”Cash-for-work”- specialist. 

Läs hela artikeln här. 
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Hjälp oss att hjälpa flera! 

Swisha Haiti till 123 900 29 32 
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