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Internationella dagen för nolltolerans
mot kvinnlig könsstympning
Över hela världen finns det traditioner och sedvänjor som
kränker kvinnors och flickors rättigheter. Kvinnlig könsstympning
är ett avskyvärt övergrepp som uppskattningsvis 200 miljoner
kvinnor och flickor har blivit utsatta för. Inom det närmsta
decenniet väntas ytterligare 30 miljoner flickor bli utsatta, om
inte arbetet för att stoppa könsstympningen intensifieras.

Den 6e februari är det den
internationella dagen för
nolltolerans mot kvinnlig
könsstympning. I delmål 5.3
under de Globala Målen är det
fastställt att skadliga sedvänjor
såsom kvinnlig könsstympning,
barnäktenskap, tvångsäktenskap
och tidiga äktenskap ska
avskaffas.

Jaha Dukureh är en av UN
Womens goodwillambassadörer, och arbetar
mot kvinnlig könsstympning
genom att bland annat stötta
gräsrotsaktivister och
kvinnorättsorganisationer
samt arbeta med regeringar
och internationella
organisationer.

Läs mer om Jaha här

Purity lyckades fly från
könsstympning och barnäktenskap
Purity Soinato Oiyie växte upp i en Maasai-by i
Kenya. När hon var omkring 10 år gammal
bestämde hennes pappa att hon skulle genomgå
könsstympning och gifta sig med en 70 år gammal
man.
”Jag pratade med min klassföreståndare, och hon
informerade polischefen. Bara två timmar innan
könsstympnings-ceremonin kom polisen och tog mig
därifrån.” förklarar Purity.
Hon bodde sedan på ett skyddscenter i åtta år och
kunde gå klart skolan. Idag är Purity en aktiv
motståndare mot kvinnlig könsstympning, och
arbetar för World Vision och Kenyas anti-FGM
styrelse. Hon föreläser i skolor och i Maasai-byar,
och visar filmer för att informera om de
konsekvenser kvinnlig könsstympning leder till.
Purity pratar även med pojkar och män för att öka
förståelsen för hur kvinnlig könsstympning påverkar
flickor, och på så sätt kunna ändra på attityder och
normer i samhället.
Läs mer om Purity här

Mottagning i Stockholm
På Södersjukhuset i Stockholm finns Amelmottagningen, som
tar emot flickor och kvinnor med erfarenhet av kvinnlig
omskärelse/könsstympning. Där arbetar gynekologer,
barnmorskor och kuratorer. Amelmottagningen utbildar även
yrkesverksamma, patienter och samarbetar med andra
samhällsaktörer för att förbättra och utveckla
omhändertagandet.
Klicka här för att komma till Amelmottagningens hemsida

Genom att göra din lön orange blir du månadsgivare och
bidrar med minst 25 kronor den 25:e varje månad.
Du stödjer då UN Womens internationella arbete med att
stoppa och förebygga våld mot kvinnor och flickor.

Bli månadsgivare här

Gästriklands Innebandyförbund skriver under för HeForShe
HeForShe prydde distriktslags spelartröjor under SDF-SM i januari och nu fördjupas samarbetet ytterligare. Gästriklands
Innebandyförbund ansluter sig till HeForShe för att nå en ökad jämställdhet och förbättra sina förutsättningar för ett
jämlikt samhälle med avsikt att engagera fler inom idrotten.
UN Women nationell kommitté Sverige har varit i Gävle och haft utbildningar med ungdomslag i åldrarna 12-15. Där
pratade vi om attityder, normer, jämställdhet och vikten av att ta snacket.
- För Gästriklands Innebandyförbund betyder det jättemycket att en så stor aktör som #HeForShe väljer att arbeta med oss.
Vi tror på en stark central värdegrund där vi vill stötta UN Women nationell kommitté Sverige i deras arbete med att
arbeta för jämlikhet och likvärdiga förutsättningar. Vi vill bli fler tjejer i Innebandyn och stärka Innebandyns positionering
när det gäller jämlikhet vilket gör att det faller sig naturligt att intensifiera vårt arbete.
- Jakob Westerlund, Gästriklands Innebandyförbund.

Skriv under för HeForShe du med!

ÅRSMÖTE 2019
UN Women nationell kommitté Sveriges årsmöte kommer att äga rum på Clarion
Hotel Stockholm.
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