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    Bli månadsgivare och hjälp kvinnor 

som drabbats av orkanen Irma 

Flickor och kvinnor drabbade av orkanen Irma behöver hjälp!   

Ingen har missat den förödelse som orka-

nen Irma har orsakat i norra Karibien. För 

att komma undan orkanens härjningar har 

hela Barbudas befolkning tvingats lämna ön 

och evakuerats till grannön Anti-

gua. Hjälporganisationer förser de drabbade 

med förnödenheter. Av de cirka 1500 per-

soner som evakuerats bor hälften nu i tillfäl-

liga läger. Många av dem är flickor och kvin-

nor med särskilda behov som ofta förbi-

ses. UN Women och UNFPA var snabbt på 

plats för att distribuera paket med hygienar-

tiklar men också för att säkerställa flickor 

och kvinnors trygghet i lägren.  

Detta eftersom risken för könsbaserat våld 

ökar i katastrofsituationer. Ett paket med 

hygienartiklar innehåller tvål, underkläder 

och mensskydd, nödvändiga för att hålla 

borta infektioner och sjukdomar. Som    

månadsgivare i UN Women nationell     

kommitté Sverige stödjer du insatser som 

denna.   

HeforShe firar 3 

år med nytt initiativ  
För tre år sedan spreds videoklip-

pet av Emma Watsons tal i FN som 

en löpeld i sociala medier. Detta 

blev startskottet för UN Womens 

globala kampanj HeforShe. I sam-

band med HeforShes tre-årsdag i 

september lanserades initiativet 

Impact 10x10x10 som involverar 

manliga toppledare inom utbild-

ning, finans och politik i jämställd-

hetsarbetet. Bland dessa finns 

statsminister Stefan Löfven. Ge-

nom att ansluta sig till Impact 

10x10x10 lovar dessa ledare att 

göra jämställdhet till en prioritet! 

Läs mer om Impact 10x10x10  Ungdomar i Kosovo tar ställning mot våldet mot kvinnor  

Ungdomar i Kosovo tar ställning mot våldet mot kvinnor 

I ett samarbete mellan UN Women och UNICEF Innovation Labs hölls en workshop för 

45 ungdomar i Kosovo. Workshopen gav ungdomarna möjlighet att själva hitta lös-

ningar på de största problemen jämställdheten möter i deras samhälle. Workshopen 

anknöt till 16 Dagar Av Aktivism som avslutas med Orange Day 25e november- den 

internationella för dagen avskaffande av våld mot flickor och kvinnor. Utifrån detta 

skapades "Made with Love"- ett projekt av en grupp ungdomar mellan 15-18 år. Pro-

jektets mål är att skapa nya ekonomiska möjligheter för kvinnor som bor i jourhem 

efter att ha överlevt våld i nära relation. Genom att engagera lokala organisationer får 

kvinnorna utbildning i ekonomiska färdigheter och möjligheter att bland annat produ-

cera egna matvaror. Ungdomsgruppen bakom "Made with Love" har sedan sålt kvin-

nornas bakverk på events där de uppmärksammade och informerade om våld i nära 

relationer. Alla intäkter gick sedan till att hjälpa dessa kvinnor.   
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För att uppmärksamma könsstympning 

(enligt FN har minst 200 miljoner kvinnor 

utsatts för detta grova övergrepp) anord-

nade UN Women nationell kommitté Sve-

rige tillsammans med Action Aid ett pa-

nelsamtal om könsstympning. Panelen 

bestod av jämställdhetsministern Åsa 

Regnér, specialistläkare Bita 

Eshraghi, Lisbeth Sundén Andersson från 

Göteborgs kommun och Länsstyrelsens 

Anissa Hassan Mohammed. På plats 

fanns även gäster från Somaliland med 

stor erfarenhet av arbetet mot köns-

stympning. Detta brutala ingrepp leder till 

permanenta men för en kvinnas psykiska 

och fysiska hälsa och möjligheter och är  

 

                                                                     

en del av det våld som drabbar flickor 

och kvinnor världen över. Den 25e no-

vember uppmärksammar UN Women 

våldet mot flickor och kvinnor i den 

internationella kampanjen Orange Day. 

Läs mer om Orange Day  

    

Kampen mot kvinnlig könsstympning  

UN Women nationell kommitté Sverige 

anordnade tillsammans med Operation 

1325 ett seminarium med besökande 

från Albanien. Fokus var på resolution 

1325 som uppmanar stater att involvera 

kvinnor i fredsskapande. Ett stort pro-

blem i dagens Albanien är gapet i ut-

bildning och ekonomiska förutsättning-

ar mellan människor på landsbygden 

och de i städerna. Detta märks särskilt 

på den kvinnliga populationen där 

många kvinnor på landsbygden nekas 

högre utbildning. Trots många motsätt-

ningar har Albanien gjort framsteg när 

det gäller kvinnors rättigheter. Ett ex-

empel är den albanska regeringen som 

idag består av 40 % kvinnor- ett stort 

steg för den politiska jämställdheten!  

Seminarium med Operation 1325  

Margot Wallström tilldelas 

pris från UN Women  

UN Women nationell kommitté Sverige 

gratulerar utrikesminister Margot Wall-

ström till priset Agent of Change Award! 

Margot Wallström mottar priset för sitt 

arbete för jämställdhet och sin               

feministiska utrikespolitik.   

One Bracelet + Orange Day  

Våldet mot flickor och kvinnor är ett 

brott mot de mänskliga rättigheterna och 

en global hälsofara. På Orange Day, den 

25e november uppmanar UN Women 

människor världen över att klä sig i 

orange för att ta ställning mot våldet mot 

flickor och kvinnor. Genom att bära One 

Bracelet Orange gör du motstånd mot 

våldet och bidrar till UN Womens arbete 

för jämställdhet.  Köp OneBracelet här  
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