Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet
Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor
oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i
världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innan för hemmets väggar och av
en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och
folkhälsoproblem i Sverige och världen.
Den 25 november manifesterar världen mot våldet
På Orange Day och FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor
den 25 november färgas hela världen orange för att manifestera mot våldet. Som en ljus och
optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Ni som företag kan spela en viktig roll i arbetet mot mäns våld mot kvinnor
Genom att uppmärksamma Orange Day kan ni som övriga världen vara med och manifestera genom att klä oss i orange, lysa upp byggnader i orange och använda våra kanaler och plattformar till denna manifestation.
Tack vare er Orange Day-gåva är ni med i kampen för alla kvinnors och flickors rätt till
ett liv fritt från våld. Ni bidrar till det ekonomiska stöd UN Women behöver för att fortsätta arbetet med program i över 80 länder med att:
- Arbeta för att stater tar sitt fulla ansvar och vidtar faktiska handlingsplaner och
åtgärder mot våldet och att detta fullföljs.
- Påverkan till en attityd- och normförändring genom att arbeta med samarbetsorganisationer på lokal nivå med informations- och utbildningsarbete.
- Förser våldsutsatta kvinnor med juridisk och psykosocial hjälp.

1. Skänk en Orange Day gåva
Gåva 10 000: Få en Orange Day-banner att ha i mejlsignatur och gåvobevis
Gåva 25 000: Få en Orange Day-banner att ha i mejlsignatur, ett gåvobevis samt
exponering på vår hemsida med företagets namn och länk.
PG: 900293-2 BG: 900-2932 önskas en faktura kontakta info@unwomen.se
2. Uppmärksamma kampanjen i era digital kanaler
Bifogat finns material att använda sig av i sociala medier, på hemsida och övriga digitala
plattformar.
3. Klä er och lys upp i orange
Lys upp er byggnad i orange och/eller klä er i något orange för att manifestera mot våldet.
Fotografera gärna och dela i sociala medier.
4. Starta en insamling
Starta en personalinsamling till UN Women Sverige och arbetet mot våld mot kvinnor och
flickor i världen.
5. #tasnacket
Skriv ut den bifogade tasnacket-affischen och sätt upp på arbetsplatsen.
Tagga oss så vi får veta vad ni göra och kan dela ert material vidare:
Instagram: @unwomensweden
Facebook: @UNWomenSverige
Twitter: @unwomensweden
LinkedIn: @UNWomen Sverige
Hashtaggs: #orangetheworld #orangeday
Kontakt:
Petra Engberg, Verksamhetschef UN Women Sverige
petra.engberg@unwomen.se
073-352 62 26
Läs mer

