
Flicka

Namn på föreläsare 



Jämställdhet

Att stärka kvinnor och 
flickor är oumbärligt för 
att nå utveckling och 
fattigdomsbekämpning.



Könsdiskriminering

• Hemarbete: Flickor 
arbetar i större utsträckning i 
hemmet.

• Utbildning: 13 procent av 
alla flickor 15-24 år i 
låginkomstländer kan inte 
läsa och skriva.

• Barnäktenskap: Stor 
kränkning av flickors 
rättigheter och utsätter 
flickor för stora risker.



Utbildning

• För första gången börjar nu 
lika många flickor som 
pojkar i skolan!

• Men – färre flickor än 
pojkar fullföljer sin 
utbildning. 

• Om familjen måste 
prioritera mellan flera barn 
är det ofta flickan som tas 
ur skolan tidigt. 



Barnäktenskap

• 39 000 minderåriga flickor 
beräknas giftas bort varje dag.

• Var tredje flicka i 
utvecklingsländer riskerar giftas 
bort innan sin 18-årsdag.

• Barnäktenskap förekommer över 
hela världen, men är vanligast i 
Sydasien och Afrika söder om 
Sahara. 

• Barnäktenskap minskar chansen 
till utbildning och riskerar hålla 
flickor i fattigdom.



Könsstympning

• Kvinnlig könsstympning 
förekommer i många 
länder.

• Ingreppet innebär att man 
skär bort delar av en 
flickas eller kvinnas 
könsorgan. 

• Över 130 miljoner flickor 
och kvinnor har blivit 
könsstympade.



Graviditet och förlossning

• Graviditet och förlossning är den 
vanligaste dödsorsaken bland 
flickor mellan 15 och 19 år i 
utvecklingsländer.

• Dödsfödsel och dödsfall under 
den första veckan är 50 procent 
vanligare bland barn med unga 
mödrar.

• Endast 22 procent av flickor 
mellan 15 och 19 år har tillgång 
till preventivmedel.

• Äldre makar ökar risken att 
drabbas av HIV.



FN:s utvecklingsmål

1. Utrota fattigdom i alla dess former, 
överallt.

2. Säkerställa hälsosamma liv och främja 
välbefinnande för alla i alla åldrar.

4. Säkerställa inkluderande och rättvis 
utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla

5. Uppnå jämställdhet och stärka alla 
kvinnors och flickors ställning.





Lokoha

Unga engageras:

• Skolgrupp –
information

• Teater

• Rapporterar



Engagera dig!

• Gilla Facebook-sidan Stoppa 
barnäktenskap och sprid den

• Gör en aktivitet för att sprida information
• Ge en gåva, sms:a Flicka till 72909 

(50 kr) eller på www.fn.se



Tack!


