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Kvinnokonventionen 36 år 

I år är det 36 år sedan FN an-

tog Kvinnokonventionen med 

målet att eliminera alla for-

mer av diskriminering av 

kvinnor: The Convention on 

the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Wo-

men-CEDAW. 

En hel del har hänt sedan den 

trädde i kraft 1981 men 

mycket arbete återstår innan 

vi uppnår en jämställd värld.  

Läs mer om Kvinnokon-

ventionen  

Sierra Leone har drabbats av kraftiga jordskalv och landet är i stort behov 

av hjälp! Nu väntar stora utmaningar, allt som raserats i katastrofen ska 

byggas upp, tillgångar till rent vatten måste upprättas, livet ska försöka 

återgå till en vardag. Kvinnor och flickor som förlorat sina bostäder löper 

stor risk att bli utsatta för våld och sexuella övergrepp. UN Women finns 

på plats för att stödja landets kvinnor och flickor med extra insatt huma-

nitär hjälp. 

Tack vare insamlingar har UN Women kunnat dela ut paket med hygien-

artiklar och underkläder, erbjuda kvinnor och flickor trygga tillfälliga bo-

städer samt ekonomisk hjälp. UN Women samarbetar med socialarbe-

tare och polisen på plats för att en social trygghet ska etableras för kvin-

nor och flickor. Kvinnocentrum har upprättats med tillgång till säkra ut-

rymmen och psykologisk- samt social hjälp.       Photo: UN Women, Cecil Nelson  

  

Bli månadsgivare för att 

hjälpa Sierra Leones 

flickor och kvinnor  

Kazakstans nya projekt för att stoppa våld mot kvinnor  

Föreställ dig ett team bestående av en advokat, en polis, en läkare, en 

psykolog och en socionom som åker runt och besöker våldsdrabbade 

kvinnor. Alla där för att erbjuda kvinnorna den hjälp de kan behöva för ta 

sig ur en våldsam livssituationen eller för att bearbeta trauman. Detta är 

ett pågående projekt som bedrivs av UN Women och den kazakstanska 

åklagarmyndigheten. 

 

Under år 2016 begicks vart tredje mord inom familjen i Kazakstan. Till 

följd av misshandel i hemmet dog 36 kvinnor och 742 kvinnor begick 

självmord. Totalt anmäldes 2 481 fall av våld mot kvinnor och flickor förra 

året, siffran är bara toppen av ett isberg då mörkertalet är mycket stort. 

Dessa skrämmande siffror låg till grund för att åklagarmyndigheten till-

sammans med UN Women förra året började utveckla pilotprojektet 

"Kazakstan- fritt från våld i hemmet". 

Läs mer om projektet här!  
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 The Stockholm Act  

Festivalen The Stockholm Act pågick i slutet av au-

gusti i hela Stockholm och hade som mål att öka 

kunskapen om FN:s Agenda 2030 och de globala 

målen för hållbar utveckling.  

För att uppmärksamma de globala målen 3:Hälsa 

och välbefinnande och 5:Jämställdhet var UN Wo-

men nationell kommitté Sverige på Sergels Torg 

tillsammans med våra HeForShe-ambassadörer från 

Hammarby Fotboll. Här fanns det ”Globala Målet” 

där förbipasserande fick försöka sparka in bollen i 

något av de fem globala målen: Ingen fattigdom, 

ingen hunger, hälsa och välbefinnande, god utbild-

ning för alla samt jämställdhet. Tillsammans pra-

tade vi även om #HeForShe-kampanjen och vikten 

av att engagerar sig i jämställdhetsarbetet. 

Läs mer om Stockholm Act här! 

Tack till Postkodstiftelsen vars stöd gjorde detta 

möjligt. 

Sveriges första HeForShe Cup  

Vi kan glatt meddela att UN Women nationell kommitté 

Sverige tillsammans med Korpen Stockholm arrangerat 

den första HeForShe Cupen i fotboll. Turnering gick av 

stapeln under The Stockholm Act på Långholmens boll-

plan och lagen bestod av mixade dam- och herrspelare. 

Med cupen ville vi slå ett slag för kampanjen 

#HeForShe, vars syfte är att engagera alla människor 

världen över att verka som förespråkare för jämställd-

het. 

På plats som prisutdelare var också våra HeForShe-

ambassadörer från Hammarby Fotboll. 

Cupen var även en del av Korpen Stockholms projekt 

Jämställd idrott.  
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