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Flicka
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Jämställdhet

Foto: UN Photo/Marco Dormino

Att stärka kvinnor 

och flickor är att 

kämpa för jämlikhet.

Det är att kämpa för 

utveckling och en 

rättvis, hållbar värld.

 

 

Idag säger man att det tar 90 år tills jämställdhet har nåtts. Kvinnor diskrimineras 
hälsomässigt, ekonomiskt, politiskt, inom utbildning och på arbetsmarknaden. (Blir världen 
bättre Staffan Landin, UNDP:2016) 
 
Jämställdhet behövs för att skapa utveckling samt en rättvis och hållbar värld. När man 
stärker kvinnor och flickors rättigheter kämpar man för att förbättra situationen hos familjer 
och i förlängningen hela samhällen. Kvinnor och flickor utgör drygt halva jordens befolkning, 
och vi behövs alla i kampen för att utrota fattigdom och skapa en hållbar utveckling.  
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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.

Foto: UN Photo/Tobin Jones

 

 

Detta är några exempel på hur flickor diskrimineras bara för att de är just flickor: 
 
Kvinnor tjänar mindre än män i alla länder i världen. I vissa delar av världen är färre än var 
femte anställd i lönearbete en kvinna. Dessutom står kvinnor för tre fjärdedelar av allt icke 
betalt arbete. Detta skapar hinder för flickor att fullfölja sin utbildning, då de ofta tar hand 
om hemarbetet. 
( Källor: http://fn.se/vi-gor/vi-stodjer-viktiga-fn-projekt-i-varlden/flicka/global-situation/, Blir 
världen bättre Staffan Landin, UNDP:2016) 
 
Barnäktenskap begränsar en flicka otroligt mycket, då hon ofta tvingas att bli hemmafru vars 
främsta uppgift är att ta hand om hemmet. Därför måste flickan ofta sluta skolan i samband 
med att hon blir bortgift.  
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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. 

Foto: UN Photo/Albert Gonzalez Farran

 

 

Utbildning är en viktig del i att ge flickor goda förutsättningar i livet.  
 
Många flickor börjar skolan, men det är färre flickor än pojkar som inte fullföljer sin 
utbildning. Det kan till exempel bero på att de gifts bort eller blir gravida, måste hjälpa till i 
hemmet, eller att familjen prioriterar sina söner framför sina döttrar. 
 
Om flickor får gå klart skolan påverkas hela samhället i en positiv riktning. Utbildning är även 
en viktigt grund för att kvinnor och flickor ska inkluderas i samhället både politiskt, 
ekonomiskt och socialt. 
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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.

Foto: UN Photo/John Isaac

 

 

Varje dag gifts drygt 47 700 flickor bort. Detta innebär att miljontals flickor gifts bort varje år.  
 
Barnäktenskap är för många förknippat till en särskild religion eller några särskilda länder. Det 
är bara en myt eller fördom - barnäktenskap förekommer över hela världen, såväl Etiopien 
som USA. Det är framför allt konservativa värderingar och traditioner, i kombination med 
fattigdom, som är de största bidragande faktorerna. Det är därför vanligare att det sker i 
fattigare länder eller fattigare familjer. Det hör inte heller till någon särskild religion att gifta 
bort sitt barn, men det är en vanlig missuppfattning.  
 
Barnäktenskap begränsar hela framtiden för den som drabbas. Det skapar en enorm 
beroendeställning till sin partner och bidrar till att neka flickor skolgång, utsätta dem för 
riskfyllda graviditeter och andra former av våld och övergrepp. 
 
(Källa: http://fn.se/vi-gor/vi-stodjer-viktiga-fn-projekt-i-varlden/flicka/global-
situation/sexuell-och-reproduktiv-halsa/) 
 
 
 
 
 
 

  



Bild 6 

 

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..

Foto: UNICEF

 

 

Könsstympning innefattar alla former av ingrepp som skadar flickors och kvinnors könsorgan 
av ickemedicinska anledningar.  
 
Ingreppet sker oftast utan bedövning och under primitiva former, vilket gör risken stor för 
infektioner.  
Det framtida sexlivet blir smärtsamt, det är svårt att kissa och förlossningar kan ske med 
dödlig utgång för både mor och barn. Det är ofta stor risk för infektioner i samband med 
menstruation, då ingreppet gör det svårt för blodet att komma ut.  
 
Könsstympning är djupt rotad i många kulturer och sker i främst Afrika och mellanöstern. 
Lagar är ett steg att stoppa denna skadliga sedvänja, men det är framförallt utmaningen i att 
nå ut med kunskap om varför könsstympning är farligt som bryter gamla kulturella mönster 
och traditioner. Det är framför allt när kopplingen mellan hälsorisken och andra konsekvenser 
av könsstympning görs så innebär det att många lokala samhällen väljer att sluta könsstympa 
sina döttrar.  
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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

 

 

Komplikationer till följd av graviditet och förlossning är den näst vanligaste dödsorsaken för 
flickor mellan 15 och 19 år i utvecklingsländer. Detta är ofta en kombination av att de är för 
unga för att deras kropp ska klara av det, att flickorna har blivit könsstympade och att 
komplikationer därmed uppstår, och att det inte finns tillräckligt bra stöd från hälsovård. 
Många kanske inte har möjlighet att få hjälp av en barnmorska eller annan utbildad 
hälsopersonal, varken under graviditeten eller förlossningen.   
 
Detta visas även på statistiken - dödfödsel och dödsfall under den första veckan är 50 % 
vanligare bland barn med unga mödrar.  
 
Endast drygt 2 av 10 flickor mellan 15 och 19 år har tillgång till preventivmedel. Detta betyder 
dock inte att de flickor alltid själv kan välja när eller vem de ska ha sex med. Detta gäller 
kanske särskilt de flickor som blir bortgifta i väldigt ung ålder och som har en make som är 
dubbelt så gammal. Oftast är det inte upp till flickan att bestämma över när de ska ha sex 
eller om de ska ha skyddat sex.  
 
Gifta tonårsflickor löper faktiskt större risk att drabbas av HIV än ogifta men sexuellt aktiva. 
Det beror på att de gifta flickornas makar ofta är äldre och har haft flera partners innan, samt 
att de ofta inte har makt och möjlighet att ställa krav på att använda kondom inom 
äktenskapet.  
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FN:s utvecklingsmål

• FN:s globala mål för hållbar utveckling.

• De tre dimensionerna av hållbar utveckling.

• Målen ska vara uppfyllda till år 2030.

 

 

FN beslutade år 2015 om en utvecklingsagenda som ska bidra till en bättre och mer hållbar 
värld. Den här agendan heter Agenda 2030 och består av 17 mål och 169 delmål. Målen kallas 
för de globala målen för hållbar utveckling och ska implementeras av alla FN:s 193 
medlemsländer. Detta innebär att även Sverige ska arbeta med målen, på både lokal och 
nationell nivå.  
 
Visionen är att målen ska vara uppfyllda år 2030 och att de ska leda till socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt hållbar utveckling.  
 
Målen är en uppmaning till att förändra världen. Mål ett syftar till att avskaffa all form av 
fattigdom, vilket bidrar till flickors delaktighet i en rättvisare ekonomi. 
 
Mål tre säkerställer att alla ska få leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors 
välbefinnande. Det bidrar till att minska mödradödligheten. 
 
Mål fyra syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning, vilket bidrar till alla 
flickors rätt att få börja och gå klart sin utbildning. 
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Agenda 2030

 

 

Flickors och kvinnors rättigheter genomsyrar flera av de globala målen. Mål fem syftar direkt 
till att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Det innebär bland annat 
till att stoppa skadliga traditioner, som barn- och tvångsäktenskap samt kvinnlig 
könsstympning och att alltid stå upp för flickors rättigheter. 
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FN-förbundets projekt Flicka

 

 

Svenska FN-förbundet stödjer projekt i Afarregionen i Etiopien i samarbete med FN:s 
befolkningsfond, UNFPA. Projektet heter Flicka och syftar till att hindra barnäktenskap och 
könsstympning av flickor, där båda dessa sedvänjor är väldigt utbredda. 
 
Projektet sker bland annat genom att lokala lärare utbildar flickor mellan 10-19 år om 
barnäktenskap och reproduktiv hälsa. Även politiska och religiösa ledare samt media 
engageras inom projektet för att åstadkomma en bestående förändring, liksom 
sjukvårdspersonal som tar upp frågan med nyblivna föräldrar. Inom projektet får föräldrar en 
kompensation om man väntar med att gifta bort sin dotter. Exempel på kompensation kan 
vara tillgång till vatten eller annat livsmedel som till exempel en get.  
 
Tjejen på bilden heter Kediga och hon är 15 år och hon är delaktig i projektet genom en 
stödgrupp på hennes skola.  
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Aden

 

 

Aden Ruki är klanledare och leder dialoggrupper i syfte att stoppa könsstympning och 
barnäktenskap. Tidigare trodde han att det var guds lag att könsstympa. Men genom 
projektets utbildning har han lärt sig läsa och själv fått gå igenom de religiösa skrifterna (i det 
här fallet koranen). Han har förstått att könsstympning inte förespråkas av gud.  
 
Hans yngsta dotter Leko’o som sitter i hans knä är fyra år och har inte blivit könsstympad och 
Aden berättade att hon aldrig kommer bli det heller. Han arbetar nu aktivt med att 
upprätthålla dialogmöten med olika klanledare för att sprida kunskapen vidare och få ett slut 
på könsstympning.  
 
I Afar har flera lokalsamhällen fördömt könsstympning, som en följd av den utbildning de fick 
genom FN-förbundets projekt Flicka.  
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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).
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Tack!

 

 

 

 


