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Årsredovisning
Styrelsen och verksamhetschefen för UN Women Sverige, 802012-8628 lämnar härmed
årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
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Om verksamheten
UN Women Sverige arbetar på uppdrag
av UN Women och är en av tolv
nationella kommittéer i världen. Den
nationella kommittén grundades 2011
och är en religiöst och politiskt obunden
organisation.
Uppdraget innebär att bedriva insamling
och stödja UN Womens internationella
program samt utbilda och sprida
information om UN Womens arbete för
jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Arbetet genomförs av ett kansli i Stockholm, en ideellt arbetande styrelse och engagerade
medlemmar i våra lokalföreningar och nätverk runtom i landet.
2019 överfördes 932 614 kronor av insamlade medel till UN Womens internationella
program. Att jämföra med 2018 års siffror, 497 365 kronor.
UN Women Sverige innehar ett 90-konto, vilket innebär att organisationen står under granskning av
Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regelverk ska minst 75 procent gå till
ändamålet, och organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor.

UN Women Sveriges vision är en jämställd värld där ingen människa diskrimineras
eller utsätts för våld på grund av sitt kön.
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UN Womens internationella arbete
UN Women (the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women)
bildades 2010 och är FNs enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt. UN Women finns
representerade i över 80 länder och arbetar genom 100 program för att påskynda
jämställdhetsarbetet, stärka kvinnors egenmakt, utforma program och strategier samt förändra
lagstiftning för att förbättra kvinnors och flickors liv.

UN Womens mandat är unikt för FN-systemet. UN Women har som uppdrag att säkerställa att
FNs medlemsstater stödjer och implementerar de internationellt upprättade policies som rör
jämställdhet och kvinnors egenmakt genom operativ programverksamhet på regional och
nationell nivå. Att leda och samordna FN-systemets jämställdhetsarbete är också en del av UN
Womens uppdrag. Detta arbete möjliggörs framförallt genom UN Womens kärnstöd som
finansieras av bidrag från medlemsstater och -organisationer, UN Womens nationella
kommittéer samt den privata sektorn. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag har UN
Women Sverige under 2019 kunnat bidra till kärnstödet och specifika program.
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Stoppa våld mot kvinnor
UN Trust Fund to End Violence against Women är FNs fond för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Fonden beviljar bidrag till initiativ och program som är avsedda att stoppa alla former av våld mot
kvinnor och flickor. Bidragen riktas till insatser för att tillgodose kvinnors och flickors mest akuta
behov och stödjer projekt som gör en reell skillnad.
2018 nåddes 8 miljoner människor genom stöd från UN Trust Fund to End Violence against Women.
125 olika projekt har genomförts runtom i världen för att förebygga och bryta normer och stoppa
våld mot kvinnor och flickor.

Foto: Chrispin Mwatate-IIRR

På landsbygden i Kenya är det vanligt att flickor utsätts för kvinnlig könsstympning och att de
tvingas gifta sig vid en mycket ung ålder. Tack vare medel från UN Trust Fund har organisationen
International Institute of Rural Reconstruction startat ett projekt fokuserat på att hantera och
stoppa sexuellt och könsbaserat våld, kvinnlig könsstympning och äktenskap.
Projektet vill förbättra implementeringen av landets lagar som motverkar våld mot kvinnor och
flickor. Lokala profiler har utbildats till ledare för mindre samtalsgrupper som kontinuerligt träffats
för samtal och workshops. Projektet har även arbetat för att skapa ett lokalt nätverk så att utsatta
kvinnor och flickor kan få kontakter till juridisk rådgivning, medicinisk hjälp, psykosocial terapi och
skyddade boenden.
Genom att ökad kunskap och förenklad tillgång till hjälp har man som resultat sett en i attitydförändringar inför könsstympning och tidiga äktenskap. Projektet har också bidragit till att kvinnor
och flickor som utsatts för våld nu fått en förenklad tillgång sökt hjälp.
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Stoppa våld mot kvinnor i Vietnam

Foto: UN Women Vietam/Long Duong

I Da Nang City har man tagit våldet mot kvinnor och barn på allvar och UN Women arbetar här
tillsammans med staden för att få ett stopp på våldet. 100 offentliga bussar pryds av budskapet
– Stoppa våldet mot kvinnor och barn. Busschaufförer har fått utbildning hur de ska agera och
ett direktnummer till polisen finns i bussarna och vid hållplatserna. Filmer producerade med
stöd av UN Women om hur en kan agera mot sexuella trakasserier och könsbaserat våld i sin
vardag visas även i bussarna.

I staden arbetar man även med återkommande gruppverksamhet. Grupperna behandlar ämnen såsom jämställdhet och våld mot kvinnor genom workshops och diskussioner. Med stöd
från UN Women har man i Da Nang startat upp 21 grupper med mer än 600 deltagare,
bestående av män och kvinnor i blandade åldrar. Det finns flera av dessa grupper (14) som
endast består av män med fokus på att engagera fler män och pojkar i jämställdhetsarbetet.
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Kvinnor på flykt
I konfliktdrabbade områden används sexuellt våld som krigsföring. Detta medför en ökad risk
för kvinnors säkerhet. UN Women arbetar på flera platser i världen för att göra livet tryggare
för kvinnor och flickor på flykt.

UN Women/Allison Joyce

Ett av flyktinglägren där UN Women arbetar är Balukhali i Cox Bazar, Bangladesh. Här bor närmare
en miljon människor som tillhör Rohingya-minoriteten. En av många utmaningar i lägret är att
tillgodose kvinnors särskilda behov, då kvinnor under flykt ofta drabbas extra hårt genom allt från
sexuellt våld till livsfarliga hygienproblem vid menstruationer och förlossningar.

Med hjälp av insamlade medel har UN Women startat flera program i lägret som stärker kvinnor på
olika sätt. Traumabearbetning och stöd för de som utsatts för könsbaserat våld, undervisning, arbete
och utbildning i bland annat sömnad.
UN Women har också upprättat “Safe Spaces” områden där kvinnor kan amma och ta hand om sina
barn samt gå på toaletten ifred. ”Dignity-kits” med tvål, filt, kläder, menstruationsskydd,
solenergilampa och miljövänliga briketter har delats ut till kvinnor och flickor i lägret. Insamlade medel från UN Women Sverige skänkts till arbetet i Balukhali .
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”Det är inte så många flickor och kvinnor inom det här fältet.
Det domineras av män, men jag skulle vilja att flickor vet att de
kan göra fantastiska saker” - Mumina Khalifa, 17 år

I flyktinglägret i Kakuma i nordvästra Kenya får flickor utbildning i kodning och
programmering genom UN Womens program.
Mumina och hennes vänner lär sig att programmera datorer vid grundskolan
Angelina Jolie Primary School i Kakuma. Skolan är den enda internatskolan för flickor
i lägret och där är det högt tryck. Förra året sökte 500 flickor om 60 platser.
Med teknologi och digitala verktyg i sina händer är flickornas drömmar obegränsade.
Mumina och Nyamam har tillsammans med sin vän, Umohoza kodat ett
datorspel och de har även planer på att skapa en app.
Foto: UN Women/Ryan Brown
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Women and girls in sport

UN Women/Gustavo Stephan

Idrotten har makt att förändra liv och är en viktig faktor
i jämställdhetsarbetet.
UN Womens program i Argentina och Brasilien ger
flickor från utsatta områden en möjlighet att utöva
idrott. Sporten används för att bygga de unga flickornas
självkänsla, prata om kvinnors rättigheter och kunna
hjälpa flickorna ut ur fattigdom. Inom programmet tränar de både på lagarbete, men får också utbildning i
ledarskap, ekonomi och sexuella och
reproduktiva rättigheter.
När Marta Vieira da Silva började spela fotboll som liten flicka fick hon höra att
fotboll inte är en sport för flickor. Tack vare sin envishet och sitt hårda arbete
lyckades hon ta sig till toppen – trots motstånd på vägen. I arbete som UN Womens
goodwill-ambassadör för ”Women and girls in sport” vill Marta uppmuntra flickor att
hålla på med sport och följa sina drömmar. Hon vet vilka positiva effekter sporten
kan ha på en ung flickas liv, därför stödjer Marta UN Womens program.
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Översikt över verksamhetsåret
UN Women Sverige fokusområden 2019:
•

Stoppa våld mot kvinnor och flickor
•
•

Kvinnors egenmakt
Humanitära kriser

Dessa fokusområden har präglat alla aktiviteter som har genomförts
under verksamhetsåret.
UN Women Sverige har under 2019 arbetat med följande kampanjer:
•

#HeForShe - engagera fler män och pojkar i jämställdhetsarbetet

•

#tasnacket - en uppmaning och ett verktyg för att stoppa mäns våld mot kvinnor

•

#OrangeDay och #orangetheworld - avskaffa våld mot kvinnor och flickor

•

#Orangelön - en insamlingskampanj för att öka antal månadsgivare

Foto: UN Women/Ryan Brown
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Orange Day
Den 25 november är det Orange Day, FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och få ett slut på våldet mot kvinnor och flickor. Människor världen över demonstrerar, uppmärksammar och tar ställning mot våldet. UN Women Sveriges lokalföreningar och nätverk
anordnade inför och under Orange Day flertalet aktiviteter för att uppmärksamma och sprida
kunskap kring Orange Day och frågan. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en
framtid fri från våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser därför kända byggnader upp i orange
den 25:e november. I Sverige lyste ett fyrtiotal byggnader upp i orange för att manifestera mot våldet.
I samband med Mia Skäringers föreställning ”Avig Maria – No More Fucks To Give” uppmärksammades Orange Day och våldet mot kvinnor i världen. Med hjälp av Stockholm Live lyste både Tele2
Arena och Ericson Globe upp i orange. På och i arenan exponerades budskapet ” Stoppa våld mot
kvinnor —Swisha en gåva” på samtliga led-skärmar. Intäkterna från kvällens merchandise skänktes
till UN Women Sverige via Blixten & Co.
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I sociala medier uppmärksammades Orange
Day intensivt genom UN Women Sveriges
fundraisingkampanj.
Kampanjen innehöll information om frågan
tillsammans med en call to action – ge en
gåva till UN Womens arbete för att stoppa
våld mot kvinnor.
Innehållet fick kraftig spridning och delades
av ett mycket stort antal privatpersoner, influensers, artister och andra publika personer.
I ett samarbete med Clear Channels
exponerades kampanjen genom rörliga
annonspelare i hela Sverige. Kampanjen
resulterade i att en stor mängd enskild gåvor

Foto: GSK Hockey

Den 23 november spelade Gislaved Hockey en
orange match för att uppmärksamma Orange Day
och ta ställning mot våld mot kvinnor.
Efter matchen auktionerades matchtröjorna ut
till förmån för UN Trust Fund.
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På Orange Day anordnade UN Women
Sverige tillsammans med advokatbyrån Nichols & Co Advokatbyrå och Rodebjer
ett event för att uppmärksamma frågan om
våld mot kvinnor.
Ämnet berördes från ett både internationellt
och nationellt perspektiv samt vad en kan
göra om du misstänker att någon i din närhet
utsätts för våld. 25 % av kvällens försäljning
donerades av Rodebjer till UN Womens
arbete för kvinnors rättigheter i världen.

Gina Tricot och Power Girl Awards

Foto: Gina Tricot

Under 2017 inledde Gina Tricot ett samarbete med UN Women Sverige för att stödja arbetet för en
jämställd värld fri från diskriminering och våld mot kvinnor och flickor.
För andra året i rad anordnade Gina Tricot och UN Women Sverige i samband med Internationella
kvinnodagen galan Power Girl Awards i Eric Ericsonhallen i Stockholm. På galan deltog kvinnor i blandade åldrar från flera delar av Sverige, influencers, artister, jämställdhetsaktivister och media. Under
kvällen delades fyra priser ut till kvinnor som utmärkt sig för beundransvärda insatser och förebilder.
Under galan framfördes det glädjande beskedet att Gina Tricot 2019 skänker ytterligare 878 122 kronor i
tillägg till 2018 års gåva (777 789 kronor) till UN Women Sverige, tack vare biljett intäkterna från galan
samt hållbarhetsinitiativet One Bag Habit. En videohälsning från UN Womens Deputy Executive Director
Åsa Regnér spelades även upp under galan. Galan uppmärksammades i sociala medier, av influencers
och i medier som Expressen och Nöjesguiden.
I samband med Orange Day startade Gina Tricot en intern insamling till förmån för UN Womens arbete
för att stoppa våld mot kvinnor. Gina Tricot har valt att rikta delar av sina bidrag direkt till UN Womens
arbete i Balukahli i Cox´s Bazar, Bangladesh.
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Hammarby Fotboll
Under 2019 har samarbetet mellan UN Women Sverige och Hammarby Fotboll utvecklats vidare.
2017 startade Hammarby IF ungdom upp sitt första HeForShe/mixlag. Under säsongen 2019 har
Hammarby Ungdom sammanlagt 15 lag som samarbetar i åldersgrupperna 2006–2009 över sex
serier. Mellan 150–200 flickor och pojkar roterar under matchsäsongen 2019.
Under året har UN Women Sverige föreläst för spelare, tränare, ledare och kontoret om jämställdhet,
attityder, normer och machokultur. Under familjedagar och matcher har organisationen varit på plats
och delat ut information, värvat ”HeForShe:are” och månadsgivare. HeForShe har exponerats i
damlagets-matchprogram vid varje matchtillfälle.
I samband med mors dag var UN Women Sverige matchvärdar för en herr- respektive dammatch. UN
Women Sverige fanns på plats vid båda matcherna och informerade om samarbetet med Hammarby
och om UN Womens arbete. Exponeringen av HeForShe-kampanjen var stor i samband med
matcherna, då herrmatchen sändes på C-more och med publiksiffran 28 000 på Tele2 Arena. I
samarbetet mellan Hammarby, Intersport och Craft såldes matchtröjor och t-shirts med HeForShetryck till förmån för UN Women Sverige.

14

Gästriklands Innebandyförbund
I början av 2019 skrev Gästriklands Innebandyförbund under för HeForShe. HeForShe prydde
distriktslagens spelartröjor under distrikts SM.
Gästriklands Innebandyförbund anslöt sig till
HeForShe för att nå en ökad jämställdhet och
förbättra sina förutsättningar och resurser för
ett jämlikt samhälle. Med avsikt att engagera
fler tjejer som börjar spela och blir kvar inom
idrotten. Vid två tillfällen under året har UN Women Sverige hållit föreläsningar om HeForShe
för förbundets ungdomar. Organisationen närvarade även vid Sportlördag i Sandviken för att
informera om HeForShe. En dag med syfte att
sätta fokus på damidrotten i regionen.

- 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 Sverige i deras arbete med att
arbeta för jämlikhet och likvärdiga förutsättningar.
Foton: Gästriklands Innebandyförbund

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
.
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Orange Day MC Charityride
Den 25e maj genomfördes för andra året i rad Orange Day MC Charityride Sweden
– en manifestation mot våld mot kvinnor och flickor. Kortegen uppmärksammar Orange
Day som infaller den 25:e varje månad. Över 600 motorcyklister körde i MC-kortegen för
att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. Överskottet från
anmälningsavgiften och sponsring från företag skänktes till UN Womens fond för att
avskaffa våld mot kvinnor, UN Trust Fund to End Violence against Women.

Lejonen Speedway
Den 15 augusti körde Lejonen Speedway
en orange match i Gislaved för att visa sitt stöd
för ett samhälle fritt från våld mot kvinnor.
Samtliga förare i orangefärgade västar för att
manifestera mot våld mot kvinnor.
Västarna signerades och auktionerades ut på
plats till förmån för UN Womens arbete efter
matchen.

Foto: Lejonen Speedway
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UN Women Sveriges lokalföreningar och nätverk
I samband med FNs internationella dagar såsom Internationella kvinnodagen och
Orange Day anordnade lokalföreningar och nätverk flertalet aktiviteter. Göteborgs lokalförening har i samverkan med Göteborgs kommun och flera andra organisationer genomfört en rad olika arrangemang med stort engagemang som resulterade i stor synlighet. I Norrköping arrangerade nätverket flera aktiviteter under året som bland annat
uppmärksammats i media. Höjdpunkten var Orange MC-Kortege den 25 maj där nätverket var medarrangörer. Skaraborgs lokalförening genomförde en HeForShe Artsweek
som uppmärksammades i media samt har arrangerat föreläsningar och studiecirkel om
kvinnlig könsstympning. Dessutom har de med hjälp av sin utställning Död i nära
relation uppmärksammat frågan våld mot kvinnor.
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UN Women Sveriges 90-konto

Revisor

PG 90 02 93—2

Christina Gotting

BG 900-2932

Ragnhild Greek

Insamling

Kansliet

UN Women Sverige samlar genom
månadsgivare, gåvor från företag och
privatpersoner samt genom försäljning
av utvalda produkter in pengar till
UN Womens internationella program.

Petra Engberg, verksamhetschef
Louise Waller, administratör/projektledare

Valberedning

Under 2019 har UN Women Sverige
överfört 932 614 kronor till UN Womens
internationella program.

Elin Mohlander
Eva Kalling Hansson

UN Women Sveriges insamlade medel
har ökat med 53 % sedan 2018.

Mona Strindberg

Under 2019 har organisationens
månadsgivare ökat i antal med 39%

Styrelse
UN Women Sveriges styrelse utses på årsmötet.

Medlemmar

Styrelsen består av:
Monica Green, ordförande

Vid UN Women Sveriges årsmöte 2019 togs
beslut om en stadgeändring. UN Women
Sverige är numera en medlemsorganisation,
där enskilda medlemmar har nomineringsoch rösträtt.

Gunilla von Platen, vice ordförande
Ulrica Franzén, sekreterare
Elin Sweijer, kassör

Christina Noble Knight, ledamot
Zena Fialdini Bairu, ledamot

Under 2019 hade organisationen 250
enskilda medlemmar och 17 stödmedlemmar.

Mina Billing, ledamot
Viveca Fallenius, ledamot
Zinat Pirzadeh, ledamot (avgick i juni)
Regina Mattsson, ersättare
Eleonor Lefvert, ersättare
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