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En tillbakablick på året som gått
Under 2017 skedde flera händelser som visade på en global tillbakagång i kvinnors rättigheter; indragna
budgetar för kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa, ökat antal våldtäkter för att endast nämna ett fåtal. Det
finns definitivt stort motstånd för kvinnors rättigheter – samtidigt är det i den utmaningen som
jämställdhetsrörelsen kan finna sin styrka. Tack vare den enorma genomslagskraften som #metoo-rörelsen haft,
har mäns exploatering av kvinnors kroppar och kvinnors rätt till sin egen kropp etsats sig fast i den dagliga
debatten. Vi välkomnar denna utveckling och uppmuntrar alla att #tasnacket för förändring. Vår styrelseledamot
Peter Svensson höll ett tal på #vitrorpåer, en manifestation för att visa stöd för alla drabbade av sexuellt våld,
oavsett bakgrund. Peter uppmanade män att lyssna; ta ställning och bidra till en förändring för att våldet mot
kvinnor ska upphöra. En förändring sker inte över en natt men den börjar med att män tar snacket och ser sig
själva som en del av problemet, likväl som en del av lösningen.

UN Women har under 2017 funnits på plats i över 100 länder och arbetat dagligen med att hjälpa drabbade och
utsatta flickor och kvinnor. Insamlingar från UN Women Sverige har bland annat nått flickor och kvinnor i
flyktinglägret Za’atari i Jordanien, där akuta insatser görs likväl som det viktiga arbetet för att stärka kvinnors
egenmakt. Detta arbete visar vikten av att inse att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter – och mänskliga
rättigheter är kvinnors rättigheter.

Vi vill tacka dig som bidrar till UN Womens verksamhet och därmed stödjer arbetet mot våld och för kvinnors
rättigheter.

Tack. Tillsammans gör vi skillnad.

Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig
könsstympning

Säker i Mara - flickor flyr från könsstympning

Vi uppmärksammar den internationella dagen för

Sedan 1998 är kvinnlig könsstympning olagligt i

nolltolerans mot kvinnlig könsstympning som äger rum den

Tanzania, trots detta förekommer övergreppet

6 februari. Nolltoleransen mot kvinnlig könsstympning är en

på var tredje flicka i regionen Mara. Flickor så

del av de globala målen i Agenda 2030 (under mål 5, delmål

unga som 7 år flyr till ett ’safe house’, desperata

3). Könsstympning är ett ickemedicinskt övergrepp som

att undkomma detta traumatiska och

förutom livslånga fysiska och psykiska skador också kan

smärtsamma övergrepp. Boendet är till för att ge

innebära slutet för många kvinnors liv. Idag är det minst

skydd åt flickor som flytt från olika former av

200 miljoner flickor och kvinnor som har utsatts för någon

våld och är byggt för att tillgodose 40 flickor.

form av könsstympning. Om detta fortsätter i samma takt

Under december månad varje jämnt år infaller

beräknas det att ytterligare 15 miljoner flickor har utsatts

högsäsongen för kvinnlig könsstympning i

för övergreppet år 2030.

regionen. Boendet har då upp emot 300 flickor

Utövandet av kvinnlig könsstympning har sedan år 2000

som vistas där samtidigt. ”Det är ett övergrepp

minskat med 24% men fortfarande utsätts alltför många

på flickors och kvinnors värdighet och ett brott

flickor och kvinnor för detta inhumana övergrepp. En

mot mänskliga rättigheter”, säger Hodan Addou

avgörande orsak till att kvinnlig könsstympning fortfarande

som är representant för UN Women i Tanzania.

existerar är dels den sociala acceptansen som övergreppet

UN Women samarbetar med olika organisationer

har i regioner där det utförs, dels den stigmatisering

och landets regering för att minska utövandet av

kvinnor bemöter om de ej genomgått sedvänjan. De

kvinnlig könsstympning samt andra former av

traditioner, värderingar och normer som tillåter och

våld mot flickor och kvinnor. Läs mer om

upprätthåller kvinnlig könsstympning är inte enhetliga utan

flickorna i Mara och arbetet som bedrivs för att

skiljer sig åt i olika sociala kontexter runt om i världen. Det

aktivt förbjuda kvinnlig könsstympning här.

finns således en komplex utmaning i arbetet med att
förbjuda kvinnlig könsstympning.
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