
De här diskussionskorten kan du använda för att lära 
dig mer om globala målen och hur flickors rättigheter 
behöver stärkas. 

ANVÄND KORTEN:

• Som introduktion till de globala målen
• För att utforska vad ni vet om världen
• För att prata om mänskliga rättigheter
• För att väcka engagemang
• Som tipspromenad

 Diskussionskort
G L O B A L A  M Å L E N  O C H  F L I C K A

Senast år 2030 ska världen ha utrotat 
fattigdom. Samtidigt är det fler flickor 
än pojkar som tvingas avbryta sin 
skolgång för tidigt, och många kvinnor 
vars oavlönade arbete är att ta hand 

om hemmet. Dessa faktorer har bidragit till att det är 
fler kvinnor än män som lever i extrem fattigdom idag.

DISKUTER A

• Hur tror ni Sverige hade sett ut om kvinnor 
inte hade arbetat utanför hemmet?

• Hur hade ditt liv påverkats om du tvingats 
sluta skolan när du var 12 år gammal? 

• Vilka effekter tror ni delaktighet i 
samhällsekonomin bidrar till för 
individen och samhället?

 Mål 1 
I N G E N  FA T T I G D O M

INGEN
FATTIGDOM

 Mål 3 KORT A 
G O D  H Ä L S A  O C H  V Ä L B E F I N N A N D E 

Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter (SRHR) är ett brett 
begrepp som inkluderar bland annat 
att du som individ har möjlighet till 
ett tillfredsställande och tryggt 

sexualliv, har tillgång till mödravård, säkra aborter 
och preventivmedel, och att du är fri att själv 
bestämma över din egna sexualitet. Det inkluderar 
med vem och när du har sex.

DISKUTER A

• Gifta tonårsflickor löper större risk att 
drabbas av HIV än ogifta tonårsflickor som 
är sexuellt aktiva. Varför är det så, tror ni?  

• Vilka konsekvenser kan bristen på SRHR få för 
flickor och kvinnor? Ge gärna flera olika exempel.

• Hur hade ditt liv påverkats utan SRHR? 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

 Mål 3 KORT B 
G O D  H Ä L S A  O C H  V Ä L B E F I N N A N D E 

Kvinnlig könsstympning förekommer 
på många håll i världen. Ingreppet 
innebär att delar av en flickas könsor-
gan skärs bort eller skadas. Det kan ha 
allvarliga konsekvenser för flickans liv 

och hälsa. Oftast sker ingreppet när flickan är ett litet 
barn, men det kan även ske på tonårsflickor.

DISKUTER A

• Förutom att könsstympning kränker 
individens rättigheter får det ofta 
negativa hälsoeffekter. Varför tror ni att 
könsstympning ändå förekommer?

• Hur tror ni att vardagen kan påverkas 
för flickor som könsstympats? 

• Hur tror ni att könsstympning påverkar 
graviditet och förlossning? 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE



 

ALL A HAR RÄT T TILL SIN KROPP
Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de män sk-
liga rättigheterna. Enligt globala målen ska all form 
av kvinnlig könsstympning upphöra till år 2030. 

Ett par konsekvenser av kvinnlig könsstympning är 
att infektioner lättare sprids i samband med 
ingreppet, men även i sam band med menstrua-
tion. Eftersom underlivet är hopsytt är sex livet ofta 
väldigt smärtsamt och det kan ta väldigt lång tid 
att bara kissa. 

En förlossning blir extra riskfylld om kvinnan har 
blivit könsstympad och sätter både henne och 
hennes barns liv i fara.

Arbetet mot kvinnlig könsstympning går framåt och 
i flera länder så överges traditionen. Ett av de bästa 
sätten har varit utbildningsinsatser,  
för att visa hur ingreppet påverkar  
flickans hälsa.

 

FRIHET AT T VÄL JA S JÄLV
Det är vanligare att gifta tonårsflickor är smittade av 
hiv än tonårsflickor som inte är gifta. En anledning 
är att de som är gifta smittas av sin man, som oftast 
har haft fler sexuella partners och ofta är mindre 
benägen att använda kondom. De ogifta flickorna 
har oftast sex med pojkar i samma ålder som inte 
har samma sexuella bakgrund och dessutom är 
mer benägna att använda kondom

Om du inte får bestämma när eller om du ska ha sex, 
och dessutom inte har tillgång till SRHR, kan konse-
kvenserna bli allvarliga. Du kan tex utsättas för köns-
sjukdomar eller bli oönskat gravid. Varje dag dör 
tusentals människor för att de saknar tillgång till 
hälso- och mödravård, som att det inte finns utbildad 
personal eller det av olika skäl inte går att komma 
fram till sjukhuset i tid för att få hjälp.

 

TILLSAMMANS K AN VI UTROTA FAT TIGDOM
Tänk dig att hälften av världens, eller Sveriges, 
befolkning inte skulle ha ett betalt arbete. De skulle 
då inte bidra till den ekonomiska marknaden, de 
skulle vara fattigare än de som har ett betalt 
arbete, och de skulle inte ha samma frihet som 
någon med en inkomst. 

I många områden i världen stängs kvinnor ute från 
arbetsmarknaden, antingen för att de till exempel 
inte har en utbildning eller för att samhällsstruktu-
ren inte möjliggör för henne att både ha ett jobb 
och en familj. 

För att vi ska kunna utrota fattigdomen så krävs det 
att vi stärker de som inte har samma möjligheter eller 
tillgång till sina rättigheter, så att alla kan vara med 
och bidra till en mer hållbar och rättvis utveckling.

 

GLOBAL A MÅL FÖR HÅLLBAR UT VECKLING
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveck-
ling antogs av världens ledare år 2015 och innehåller 
17 mål som ska vara uppnådda till år 2030.

Målen syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
minska ojämlikheter och orättvisor i världen samt 
att lösa klimatkrisen.

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄT TIGHET
Att flickors rättigheter säkerställs är både ett mål 
och ett medel för att nå de globala målen. Därför 
driver Svenska FN-förbundet projektet Flicka, som 
stödjer FN:s befolkningsfonds arbete med att 
stärka och skydda flickors och kvinnors rättigheter. 

Projektet bidrar till att:
• Stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning
• Stärka flickors rättigheter
• Ge fler flickor chansen att  

själva bestämma över sin  
kropp och sin framtid



 Mål 4 
G O D  U T B I L D N I N G  F Ö R  A L L A

”Om tio år kommer jag att ha ett eget 
jobb.” MESERET, TONÅRING, ETIOPIEN

Meseret har fått möjlighet att gå till sko-
lan och lärt sig läsa och skriva, så att hon 
kan få ett bra jobb när hon blir vuxen. 

Genom att få en egen inkomst blir hon mer självständig, 
och ju fler år hon har gått i skolan desto högre lön har 
hon möjlighet att få i framtiden. Enligt globala målen ska 
alla barn få en utbildning av god kvalitet. 

DISKUTER A
• Vilka orsaker tror ni bidrar till att fler flickor än 

pojkar avbryter grundskolan? 
• Varför är det viktigt för samhället att flickor och 

kvinnor utbildar sig? 

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

 Mål 5 KORT A 
J Ä M S TÄ L L D H E T

Enligt globala målen ska skadliga 
traditioner som barnäktenskap och 
kvinnlig könsstympning stoppas till 
år 2030. De är traditioner som har levt 
kvar under tusentals år och fortfa-

rande efterlevs på många håll i världen. Oftast gifts 
flickan bort till en äldre man, och istället för att gå i 
skolan ska hon nu ta hand om sitt nya hem.

DISKUTER A

• Barnäktenskap är en gammal tradition 
som finns på flera håll i världen. Varför 
förekommer detta fortfarande tror ni?

• Vad tror ni är avgörande för att förändra och 
påverka normer och traditioner i ett samhälle? 

• Vilken roll tror ni pojkar och män kan ha i arbetet 
med att stoppa barnäktenskap och könsstympning?

JÄMSTÄLLDHET

 Mål 5 KORT B 
J Ä M S TÄ L L D H E T

Enligt globala målen ska vi till år 2030 
leva i en mer jämställd och rättvis 
värld. Mål 5 handlar bland annat om 
att stoppa all diskriminering av kvin-
nor och flickor, få ett slut på våld mot 

kvinnor, samt se till att kvinnor har samma möjligheter 
till det politiska och offentliga livet.

DISKUTER A

• Vad är jämställdhet för dig? 
• Blir killar och tjejer synliggjorda på samma sätt i 

samhället? 
• Behandlas tjejer och killar lika i er skola tycker ni? 
• Vad borde förändras i Sverige tycker ni, 

för att det ska vara mer jämställt?

JÄMSTÄLLDHET

Du kan göra
skillnad!
Vi kan alla vara med och bidra till en värld där allas 
rättigheter respekteras. Genom att stödja projektet 
Flicka kan du:

• Stoppa barnäktenskap och 
kvinnlig könsstympning

• Ge fler flickor chansen att bestämma 
över sin egna kropp

• Stärka arbetet för mänskliga rättigheter
• Bidra till mer rättvisa samhällen

DISKUTER A

• Hur skulle du kunna engagera dig för en 
värld där flickors rättigheter respekteras?



 

ENGAGERA DIG
Det finns många sätt att engagera sig. Läs mer på 
www.fn.se/flicka för information om hur du kan: 

• Ordna en aktivitet som informerar eller samlar 
in pengar till projektet Flicka

• Bli medlem i FN-förbundet
• Engagera din skola eller arbetsplats

 

LIK A MÖJLIGHETER FÖR ALL A
Jämställdhet handlar om många olika saker. Det 
kan bland annat handla om att se till att alla flickor 
får samma möjligheter som pojkar, oavsett om det 
handlar om att få gå i skolan, eller att få välja vem 
man ska gifta sig med.  Det kan även handla om 
att kvinnor ska få lika betalt för samma arbete som 
män, har samma rätt att äga mark och land som 
män, och samma tillgång till det politiska rummet. 

Jämställdheten i världen går framåt:
• Andelen flickor som gifts bort minskar. 
• Andelen kvinnor representerade  

i parlamenten har ökat.
• Fler flickor än tidigare får gå i skolan.

Det finns fortfarande mycket att göra, men vi kan 
alla bidra till en mer jämställd värld.

 

TRADITIONER GÅR ATT FÖRÄNDRA
Skadliga traditioner som barnäktenskap och kvinnlig 
könsstympning lever kvar trots att de är ett brott 
mot de mänskliga rättigheterna. De rotar sig i en 
samhällsstruktur som diskriminerar kvinnor och 
flickor, och anledningarna till varför de lever kvar är 
många och varierar beroende på kultur. Vissa anser 
att det är en ritual som behövs inför äktenskap 
medan andra anser eller tror att det är en del av 
deras religion. 

Ett av de bästa sätten att stoppa traditionen är 
genom dialog och utbildning, både från ett hälso- 
och mänskliga rättighetsperspektiv. För att hela 
samhällen ska ta avstånd från traditionerna krävs 
ledarskap från både män och kvinnor.

 

UTBILDNING BIDRAR TILL EN POSITIV 
SAMHÄLLSUT VECKLING
Det är oftare flickor än pojkar som avbryter sin skol-
gång. Vanliga orsaker till att flickor hoppar av grund-
skolan är att hon gifts bort i ung ålder, att föräldrarna 
inte längre har råd att skicka flera av sina barn till 
skolan, att hon utsätts för sexuellt våld på väg till sko-
lan, eller att hon behöver hjälpa till hemma.

Vi vet att när flickor får tillgång till utbildning och 
stöd så påverkas samhället i en positiv riktning för 
alla. Kvinnor som har fått utbildning gifter sig och 
får barn senare i livet vilket bidrar till att hennes 
barn har större chanser att överleva en förlossning. 
Det har visat sig att kvinnor som har gått i skolan 
oftare prioriterar utbildning för sina egna barn. Det 
innebär att fler kan få arbete som kan bidra till 
samhällsutvecklingen.


