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Internationella kvinnodagen närmar sig 
och förberedelserna med firandet är i full 
gång! UN Women nationell kommitté Sve-
rige är stolta medarrangörer till efterläng-
tad konsert med Arja Saijonmaa på Scala-
teatern den 8 mars. Arja är en av nordens 
mest folkkära artister och nyligen blev hon 
goodwill-ambassadör för UN Women 
nationell kommitté Sverige. 

Kvällen blir fylld av fantastisk musik och 
vacker skönsång då Arja Saijonmaa framför 
ett Best-of-Arja-program. Under kvällen 

uppmärksammas särskilt den legendariske, 
grekiske kompositören och frihetskämpen 
Mikis Theodorakis som nyligen fyllde 90 år.  

Arja har sedan länge ett brinnande engage-
mang för humanitära frågor och mänskliga 
rättigheter vilket har resulterat i tidigare 
samarbeten med olika stiftelser, däribland 
UNHCR:s flyktingkommissariat. Under kon-
serten delar Arja med sig av berättelser och 
erfarenheter hon fått genom sitt engage-
mang.  Konserten är det första stora samar-
betet mellan Arja Saijonmaa och UN Wo-
men nationell kommitté Sverige och utgör 
starten på ett långsiktigt och värdefullt 
samarbete. 

Biljetterna kostar 275 kr och går att köpa på 
www.scalateatern.se eller via Scalateaterns 
biljettkassa med telefonnummer 08-14 35 
75. 

Insamling under kvällen går till UN Womens 
arbete för kvinnor och flickor på flykt un-
dan kriget i Syrien.  Varmt välkomna! 

Startskottet för globala målen  

Det nya året är här och därmed går 
startskottet för Agenda 2030 och de 
globala målen. De 17 nya målen utgör 
gemensam agenda för världens alla 
länder. Under januari månad har ett 
antal viktiga steg tagits för att bana 
väg för arbetet med att uppnå de glo-
bala målen till 2030. 

Jämställdhet och kvinnors ökade egenmakt 
är inte bara globalt mål i sig utan även en 
förutsättning för förverkligandet av samt-
liga mål. FN:s generalsekreterare Ban Ki-
Moon har tillsatt världens första topp-panel 
vars syfte är att stärka kvinnor ekonomiskt. 
Panelen kommer att lägga fram rekommen-
dationer för hur de globala målen ska im-
plementeras för att gynna kvinnor samt 
stödja kvinnor som föregångare för hållbar 
och klimatsmart ekonomisk tillväxt.  

Den 21 januari träffades statsrepresentan-
ter, representanter för civilsamhälle och för 
FN-systemet för att diskutera sätt att öka 
globalt fokus och medvetenhet kring beho-
vet av jämställdhet och kvinnors ökade 
egenmakt. Paneldiskussioner resulterade i 
en rad rekommendationer och konkreta 
tillvägagångssätt gällande hur man ska in-
korporera genusperspektiv i arbetet med 
att förverkliga de globala målen. För att 
arbetet ska nå framgång och önskade resul-
tat krävs att arbetet sker parallellt på alla 
nivåer från civilsamhälle till FN.  

Internationella kvinnodagen på Scalateatern 
HeForShe lanserade ny 
hemsida 

UN Women har lanserat en helt 
ny hemsida för kampanjen 
 # HeForShe. Kampanjens koncept 
har breddats för att verka inklu-
derande i arbetet för en jämställd 
värld. HeForShe riktar sig inte 
längre enbart till män utan bju-
der in alla människor att aktivt 
delta i kampen för att uppnå jäm-
ställdhet i världen.  
Jämställdhet är inte bara en kvin-
nofråga, det är en mänsklig 
rättighet och idag vet vi att alla 
oavsett könstillhörighet vinner på 
ökad jämställdhet.  

Kolla in HeForShes nya hemsida, 
och gå med i rörelsen 
på heforshe.org 

ONEBRACELET är exklusivt desig-
nat för UN Women nationell kom-
mitté Sverige och stödjer vårt mål 
att uppnå jämställdhet och säkra 
kvinnors egenmakt. Köp ditt 
ONEBRACELET på: 

www.onebracelet.org   

https://www.facebook.com/hashtag/heforshe?source=feed_text&story_id=926614460720308
http://heforshe.org/
http://www.onebracelet.org
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Kvinnor och flickors behov glöms ofta bort i krissituationer 

Flyktingströmmarna till Serbien och 
Makedonien ökade kraftigt under 2015. 
UN Women har utfört en utvärdering 
med syfte att bättre förstå kvinnors 
specifika behov och utsatthet. 
Utvärderingen visar att arbetet för att 
möta kvinnors och flickors behov i 
Serbien och Makedonien inte är 
tillräckligt.  

Serbien och Makedonien mottog under år 
2015 närmare 10 000 flyktingar per dag, 
varav 42 procent var kvinnor och barn 
(http://data.unhcr.org/mediterranean/
regional.php ). Flyktingfamiljer drabbas ofta 
av psykosocial stress och trauma, splittring 
av familjen, risk för exploatering och 
könsbaserat våld. Faktorer som exempelvis 
kultur- och språkbarriärer samt att vissa 
migranter har för avsikt att ta sig igenom 
transitländer så fort som möjligt, med syfte 
att söka asyl i ett annat land, gör det särskilt 
utmanade för aktörerna att identifiera och 
ombesörja särskilt utsatta grupper.  
Insatser som visat sig vara effektiva i stödet 
av kvinnor och flickor i Serbien och 
Makedonien är exempelvis utdelning av 

hygienartiklar och kläder för kvinnor, 
tillhandahållande av vård inom sexuell och 
reproduktiv hälsa samt husrum för kvinnor 
och bebisar.  

UN Women utförde en utvärdering av 
kvinnor och flickors utsatthet i länderna 
samt hur dåvarande hjälpinsatser svarade 
mot detta. Trots flera effektiva insatser visar 
UN Womens utvärdering att arbetet för att 
möta kvinnors behov och sårbarhet i 
Serbien och Makedonien inte är tillräckligt. 
Det finns mycket att utveckla gällande 
beredskapsplaner, skyddskapacitet, 
information osv. 

Under kommande månader kommer UN 
Women att på olika sätt stötta 
organisationer och myndigheter på 
internationell och lokal nivå, exempelvis 
genom att förbättra samordningen för att 
motsvara kvinnor och flickors behov på ett 
bättre sätt. UN Women kommer även att 
hjälpa till i upprättandet av ett regionalt 
nätverk av lokala ickestatliga organisationer 
från flyktlandet, transitlandet och 
slutdestinationen med syfte att dela och 
samordna information, insatser och skydd.  

Som månadsgivare är du med och möjliggör 
UN Womens arbete för jämställdhet runt 
om i världen: http://www.unwomen.se/
manadsgivare/ 

Den 6 februari uppmärksam-
mades dagen för noll-tolerans 
mot kvinnlig könsstympning. 
Trots att förekomsten av 
kvinnlig könsstympning mins-
kar i de flesta länder är pro-
blemet fortfarande stort. Om-
kring 200 miljoner av världens 
flickor och kvinnor har blivit 
utsatta.  

Nationella handlingsplaner tilläm-
pas i allt fler länder för att motar-
beta förekomsten av kvinnlig 
könsstympning. Att lagstifta mot 
kvinnlig könsstympning är viktigt 
men det har visat sig vara en otill-
räcklig metod för att avskaffa 
övergreppen.  

Aktörer såsom regeringar, FN-
organ, civilsamhälle och media har 
alla viktiga roller i kampen för 
avskaffandet av kvinnlig köns-
stympning. För att hitta lösningar 
och alternativa traditioner krävs 
insatser för förändringsarbete på 
flera nivåer.  En av många utma-
ningar är exempelvis engagera 
män i arbetet för förändring. 

I mars kommer en serie av möten 
äga rum i samband med att FN:s 
kvinnokommission ser över den 
globala utvecklingen gällande av-
skaffandet av våld mot flickor och 
kvinnor. Att avskaffa kvinnlig köns-
stympning är en viktig del i arbe-
tet med att öka kvinnors egen-
makt och självbestämmande, och 
ingår som delmål i det globala 
målet att uppnå jämställdhet. 

Läs mer här: http://bit.ly/1L4VJ3L  
 

Dagen för nolltolerans mot 
kvinnlig könsstympning 

Stöd UN Womens insatser för 

kvinnor på flykt! 
Swisha valfritt belopp till 123 900 29 32 
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