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Jämställdhet
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Att stärka kvinnor och 
flickor är att kämpa för 
jämlikhet.

Det är att kämpa för 
utveckling och en 
rättvis, hållbar värld.



Könsdiskriminering

•Fattigdom: hela 70 procent av 
världens fattiga är flickor och 
kvinnor.

•Utbildning: fler flickor tvingas 
avsluta sin utbildning.

•Barnäktenskap: begränsar 
hela framtiden för den som 
drabbas.
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Utbildning

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

• Men - fler flickor än 
pojkar tvingas avsluta 
sin utbildning. 
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Barnäktenskap

• 47 000 minderåriga
flickor beräknas giftas bort 
varje dag.

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

• Barnäktenskap
sker inte inom
en speciell religion eller i ett 
särskilt land.
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Könsstympning

• Kvinnlig könsstympning 
förekommer i flera länder.

• Ingreppet innebär att man skär 
bort, syr igen eller skadar delar 
av flickans eller kvinnans 
könsorgan. 

• Minst 200 miljoner flickor och 
kvinnor i ca 30 länder har 
utsatts för könsstympning..
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Graviditet och förlossning

• Graviditet och förlossning är den 
näst 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. Foto: UN Photo/Mark Garten



FN:s utvecklingsmål

• FN:s globala mål för hållbar utveckling.
• De tre dimensionerna av hållbar utveckling.
• Målen ska vara uppfyllda till år 2030.



Agenda 2030



FN-förbundets projekt Flicka



Aden



Engagera dig!

• Läs mer på www.fn.se/flicka. 
• Gilla Stoppa barnäktenskap på 

Facebook. 
• Arrangera en aktivitet för att 

sprida information om flickors 
rättigheter. 

• Ge en gåva för att stödja projektet 
genom att sms:a FLICKA till 72909 
(50 kr).



Tack!


