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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
POWER GIRL AWARDS
Den 7 mars hyllar Gina Tricot och UN Women nationell kommitté
Sverige alla tjejer genom att anordna Power Girl Awards i Eric
Ericsonhallen i Stockholm. Kvällen kommer att bjuda på
uppträdanden av fantastiska Sabina Ddumba och Janice, och
galan leds av superkvinnorna Parisa Amiri och Clara Henry. Det
kommer att bli en helkväll full av party, hyllningar och girl power!
Under kvällen kommer priser för Årets Superwoman, Årets
Powergirl, Årets Framtid och Kvällens Powerlook att delas ut.
Bland de nominerade inom de olika kategorierna finns Nina
Rung, Mia Skäringer, Lovette Jallow, Katarina Wennstam, Mouna
Esmaeilzadeh och Suad Ali.
Biljettintäkterna skänker Gina Tricot oavkortat till UN Women
nationell kommitté Sveriges arbete för kvinnors rättigheter.

RING THE BELL
För femte året i rad anordnas Ring the Bell for Gender
Equality – ett samarbete mellan UN Women, Women in
ETF’s, UN Global Compact, Sustainable Stock Exchanges
Initiative och The World Federation of Stock Exchanges. I
samband med den internationella kvinnodagen kommer
Nasdaq Stockholm, tillsammans med 60 andra börser världen
över, att öppna eller stänga börshandeln med en
manifestation för jämställdhet. Eventet syftar till att
uppmärksamma näringslivets möjligheter till att öka
jämställdheten och bidra till en mer hållbar utveckling.

Kvinnor och flickor runt om i världen utsätts för våld, hot och
trakasserier varje dag.

Vi är många som kämpar för kvinnors rättigheter,
men vi behöver bli fler.
Du kan också göra skillnad – färga din lön orange och bidra varje
månad till UN Womens arbete för kvinnors och flickors rättigheter!

COMISSION ON THE STATUS OF WOMEN
Mellan den 11 och 22 mars kommer FNs 63:e kvinnokommission, Commission on the Status of Women (CSW), att anordnas på FNs
högkvarter i New York.
Årets huvudtema är: Social protection systems, access to public services and sustainable infrastructure for gender equality and the
empowerment of women and girls.
Läs mer här

NYHETSBREV NR.2 2019

KALENDARIUM — INTERNATIONELLA KVINNODAGEN
Göteborg

Skaraborg - HeForShe Arts Week

7 mars: SPIRA Labor Market Fair 2019
Lokalföreningen kommer att medverka på "SPIRA Labor
Market Fair 2019" som organiseras av Göta studentkår på
Göteborgs universitet. Det kommer att finnas ett
infobord och informeras om UN Womens arbete på
global, nationell och lokal nivå.

6 mars: HeForShe konstverk
HeForShe Arts Week startar i samband med språkcafeet på Nyeport den 6
mars kl.17-19, deltagarna erbjuds att bidra till ett konstverk på HeForShetemat.
8 - 11 mars: HeForShe – nolltolerans
På kulturhuset i Skövde sker BH-utställningen där varje BH representerar
en mördad kvinna under 2000-talet i Sverige. Utställningen pågår från 8e 11e mars.

8 mars: Feministisk brunch
Tillsammans med Terrafem Göteborg kommer en
”feministisk brunch” att anordnas. Det bjuds på brunch,
mingel och annat roligt. Kl. 9.45 kommer lokalföreningen
i Göteborg och Terrafem Göteborg att berätta om sina
respektive verksamheter, och kl.10-10.45 kommer ett
panelsamtal om våld i ungas relationer att hållas.
Plats: Terrafem Göteborgs lokaler på Lorensbergsgatan.
Tid: 9.00-11.45

8 mars: Internationella kvinnodagen
Fredagen den 8 mars i kulturhuset kl.18 – ca 18.30, i direkt anslutning till
jämställda.nu’s gemensamma aktiviteter (de aktiviteterna startar kl.16.30).
Monica Green talar på temat demokratin 100 år.
9 mars: Design, företag och jämställdhet
Lördagen den 9 mars kl.17-18 i kulturhuset anordnas ett event med
designer Josefin Olsson som berättar om sitt företag Form nomad design
studio.
För de som vill finns det möjlighet att fortsätta kvällen på restaurang
Sällskapet.

9 mars: Heldag på Frilagret
Tillsammans med nätverket Kvinnokedjan anordnas en
heldag på Frilagret. Dagen kommer att firas med positiva
erfarenheter, filmer, dans och musik tillsammans med
alla grymma kvinnor i Kvinnokedjan och med
allmänheten.

11 mars: HeForShe om värdegrund
Måndagen den 11 mars kl.17.30 i kommunhusets sessionssal bjuds
idrottsföreningar, organisationer, fackföreningar, företag och allmänhet till
en föreläsning om värdegrund och kamp mot matchokulturen av Peter
Svensson som är en av HeForShe-kampanjens förkämpar. Fika finns att
köpa från kl.17.

Uppsala
7 mars: 100 år av rättighetskamp- var står vi idag?
Den 7 mars kommer eventet ”100 år av rättighetskampvar står vi idag?” att äga rum i Mallas sal på
Stadsbiblioteket. Eventet pågår mellan 16.30-19.30 och
anordnas av MR-nätverket i Uppsala där UN Women
nationell kommittés Uppsala-nätverk ingår. Kvällen
kommer att innehålla flera föreläsningar, mingel och en
workshop.
13 mars: Kvinnor i arbetsmarknaden - framtida trender
Uppsala-nätverket bjuder in till föreläsning i samarbete
med den socialdemokratiska tjänstemannaföreningen.
Fokus kommer ligga på kvinnor i arbetslivet, framförallt i
Sverige men också internationellt. Vilka framtida
utmaningar finns i arbetslivet och hur ska vi arbeta för att
nå jämställdhet? är en av de frågor som kommer att lyftas.
Det kommer även att finnas rum för diskussion och
workshop-liknande moment. Föreläsningen anordnas på
ABF i Uppsala, S:t Persgatan 22 B, mellan kl. 18-20.
Anmälan görs till: emiliaelming@hotmail.com, och
eventuella frågor besvaras på uppsala@unwomen.se.

Örebro
8 mars: Samtalscirkel - kvinnor i världen och FN:s Agenda 2030. Vad gör UN
Women?
UN Women nationell kommitté Sverige lokalförening Örebro bjuder in till en
samtalscirkel på Medborgarskolan, kl.17. Gun Hedlund från lokalföreningen
leder kvällens samtal om kvinnor i världen och Agenda 2030.
Plats: sal 303 Medborgarskolan, Storgatan 18, Örebro. Fri entré.
Klicka här för att anmäla dig till eventet
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Norrköping
8 mars: Event med Vargarna Speedway
Nätverket i Norrköping bjuder in till ett event på Comfort Hotell mellan
kl.17-19. Under kvällen kommer Vargarna Speedway vara på plats och
presentera en stor nyhet #HeForShe.
Plats: Saltängsgatan 29 i Norrköping.

