
 

 

10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET 

 
1. Trots att jämställdhet är en mänsklig rättighet är det långt ifrån självklart. Varje dag nekas 

flickor skolgång, tvingas in i barnäktenskap, utsätts för könsstympning, våld och övergrepp. 
 

2. Flickor och kvinnor är överrepresenterade bland jordens allra fattigaste. Färre kvinnor än män 
äger land och egendom och många kvinnor saknar helt egen försörjningsmöjlighet.  
 

3. Kvinnor som har avlönat arbete tjänar globalt sett 77,1 procent av vad män tjänar. Orsakerna 
är många. Kvinnor har inte samma tillgång till utbildning som män och får därför ta arbeten 
som ger sämre lön. 
 

4. Flickor nekas oftare skolgång när familjer med begränsad ekonomi behöver prioritera vem av 
sina barns som ska få utbildning. Det hänger ihop med synen på mannen som familjens 
främsta försörjare och det faktum att män generellt får mer betalt för sitt arbete än kvinnor. 
Det förstärker i sin tur uppfattningen att investering i pojkars utbildning är mer lönsamt i 
längden. 
 

5. 47 700 flickor under arton år riskerar att blir bortgifta varje dag. Eftersom barnäktenskap ofta 
innebär tidiga graviditeter ökar också riskerna för hennes liv och hälsa, eftersom det är farligt 
att vara gravid och föda barn när man är alltför ung. Komplikationer till följd av graviditet och 
förlossning är globalt den andra största dödsorsaken bland flickor i åldern 15-19 år.  
 

6. Kvinnlig könstympning förekommer på många håll i världen. Ingreppet sker oftast utan 
bedövning och under primitiva former vilket gör risken stor för infektioner. Det framtida 
sexlivet blir smärtsamt och förlossningar ofta svåra med risk för dödlig utgång för både mor 
och barn.  
 

7. Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. När 
flickor får tillgång till utbildning och stöd, så påverkas samhället i en positiv riktning. För alla.  
 

8. 2015 antog världens länder Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agenda 2030 är en universell 
plan för de förändringar som måste göras för att åstadkomma en hållbar, jämställd, jämlik, 
rättvis och säker värld utan fattigdom för alla, oavsett vem du är eller var i världen du bor.  
 

9. Agenda 2030 innehåller flera tydliga åtaganden för jämställdhet och för att stärka alla kvinnors 
och flickors egenmakt. Jämställdhet är en övergripande princip i hela agendan och ses både 
som ett mål i sig och som en förutsättning för att nå alla andra mål i agendan. Mål 5 i Agenda 
2030 handlar om att motverka diskriminering av kvinnor, förbättra kvinnors levnadsvillkor 
samt bidra till fred och utveckling. I delmålen står det också att skadliga sedvänjor så som 
barnäktenskap, tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning ska ha försvunnit innan år 
2030.  
 

10. Svenska FN-förbundet vill med projekt Flicka öka kunskapen om utsatta flickors situation i 
världen och stödja utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter. 
Projektets fokus är att stoppa kvinnlig könsstympning liksom barn- och tvångsäktenskap. 
Projektet drivs tillsammans med FN:s befolkningsfond UNFPA. Se fn.se/flicka 
 

 


