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Jämn könsfördelning inom FNs ledning
För första gången någonsin är FNs ledningsfunktion helt
jämställd. När António Guterres tillträdde som generalsekreterare i januari 2017 var han tydlig med att en av
hans främsta prioriteringar som generalsekreterare var
att uppnå en jämn könsfördelning inom FNs
organisation. Nu är det uppnått i ledningsfunktionen
och genom det har FN skrivit historia.
”Den betydelsefulla inkluderingen av kvinnor i beslutsfattande
ökar effektiviteten och produktiviteten, medför nya perspektiv
och lösningar, skapar nya möjligheter och stärker insatserna över
alla tre beståndspelare som FN jobbar med.”
– António Guterres

UN Women har haft en viktig roll i arbetet genom att leda, främja och samordna insatser för kvinnors rättigheter och
möjligheter inom FN och kommer att fortsätta bidra med riktlinjer för jämställdhet samt att stärka genusperspektivet i olika
organ.
Flera av de nyrekryterade kvinnorna på ledande positioner inom FN-systemet är svenskor, däribland UN Womens Deputy
Executive Director Åsa Regnér, Sveriges tidigare barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Nobels fredspristagare bekämpar sexuellt våld i konflikt
Vi är mycket glada över att Nobels fredspris 2018 tilldelades
chefskirurgen Denis Mukwege och människorättsaktivisten Nadia
Murad med Nobel-kommitténs motivering: ”För deras insatser
mot användandet av sexuellt våld som vapen i krig och konflikt”.
Denis Mukwege driver Panzisjukhuset i KongoKinshasa där han är chefskirurg med specialisering
inom gynekologi. Han har ägnat större delen av sitt
liv åt att hjälpa tiotusentals kvinnor och flickor som
utsatts för sexuellt våld. Mukwege arbetar också
med att lyfta frågan om sexuellt våld i konflikt både
nationellt och internationellt. I ett pressmeddelande skriver han att det inte räcker att behandla
följderna av sexuellt våld, utan att det också är mycket viktigt att behandla
orsaken. ”När man inte fördömer det onda och inte säger vad man ser, för att
få till en förändring, är det som att man accepterar det som händer.” menar
han.
Nadia Murad blev som 21-åring tillfångatagen av
terrorgruppen IS när de invaderade hennes by i
norra Irak. Under en dag avrättades stora delar av
Murads familj, och hon fördes till staden Mosul där
hon såldes som sexslav. Hon tvingades flytta in i sin
ägares hus där hon regelbundet utsattes för tortyr
och våldtäkt. Med risk för sitt liv lyckades hon fly
fångenskapen och har sedan dess kämpat för att
befria andra kvinnor och flickor som utsätts för sexhandel och sexuellt våld.
Murad är sedan 2016 FNs goodwill-ambassadör för traffickingfrågor, har gett
ut en bok om sin historia och har startat organisationen Nadia’s Initiative för
att hjälpa offer för sexuellt våld.
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Kosovos unga män
deltar i kampanj mot
tidiga äktenskap
25-åriga Qaerim Emini
är en av många
volontärer i en dörrknackningskampanj
som ska motverka för

tidiga äktenskap i minoritetsområden runtom i
Kosovo. Kampanjen är skapad av Network of Roma,
Ashkali and Egyptian Women Organizations of Kosovo
(NRAEWOK), ett projekt under UN Womens och EUs
program ”Implementing Norms, Changing
Minds”. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen
om de negativa konsekvenser som tidiga äktenskap
har på flickors liv; de går miste om viktiga
utbildningschanser och riskerar att bli utsatta för våld i
nära relation.
NRAEWOK:s programchef Xhulieta Devolli säger att
kampanjen varit mer framgångsrik än hon trott från
början och hon menar att budskapet kring riskerna
med tidiga äktenskap har gått fram till många familjer.
Tidiga äktenskap har länge varit en tradition och norm
som inte ifrågasatts, men i och med kampanjen har
folk börjat tänka på vad som egentligen är bäst för
flickorna.
Läs mer om projektet här.

Våld mot kvinnor och flickor är ett av de mest systematiska
och utbredda brotten mot de mänskliga rättigheterna. En
av tre kvinnor världen över utsätts någon gång i sitt liv för
fysiskt och/eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor
förekommer i alla världens länder. Det har många former –
våld i hemmet, i nära relationer, sexuella trakasserier,
kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, sexuellt våld i krig
och mord.
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Vill du engagera dig i Orange Day? Här är fem saker du själv kan göra:

•
•

•
•
•

Klä dig i något orange
Uppmana din stad att ta ställning genom att lysa upp byggnader i
orange
Engagera dig i en av våra lokalföreningar eller nätverk
Köp OneBracelet för kvinnors rätt till ett liv utan våld i vår webbshop
Gör din lön orange!

Vad är orange lön?
Den 25:e är det inte bara den dag de flesta av oss får lön,
det är också Orange Day. Därför har vi nu infört Orange
lön, där du genom att skänka 25 kr den 25:e varje månad
är med och bygger en värld fri från våld. Ett enkelt sätt att
bekänna färg och gå från ord till handling.

Den 25 november är det Orange Day - FNs internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor. En dag
för regeringar, företag, organisationer, media,
civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och
ta ställning mot våldet. Under dagen lyser kända byggnader
och monument världen över i orange.
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