
FN STÄRKER 
FLICKORS 
RÄTTIGHETER
Jämställdhet är en mänsklig rättighet. Trots 
det utsätts flickor och kvinnor världen över för 
våld och diskriminering varje dag. De utsätts 
för barnäktenskap och kvinnlig könsstympning, 
nekas skolgång och har inte samma möjligheter 
som pojkar. Detta påverkar inte bara enskilda 
flickor och kvinnor utan även hela samhällens 
ekonomiska och sociala utveckling.  

Arbetet med att stärka flickors och kvinnors 
 rättigheter bidrar till de globala målen för 
 hållbar utveckling. FN:s befolkningsfond UNFPA 
gör detta genom att arbeta mot målet att alla 
flickor och kvinnor får bestämma när och om 
de vill bli gravida, att ingen ska behöva dö eller 
skadas av osäkra aborter och förlossningar, 
samt genom att stärka flickors rättigheter. 
 Genom projektet Flicka stödjer Svenska FN- 
förbundet detta viktiga arbete. 

2015 antog världens ledare 17 
globala mål för hållbar  utveckling. 
Målen handlar om att utrota 
 fattigdom och skapa  fredliga 
samhällen, och ska nås senast 
2030 i alla världens länder. 
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TRADITIONER 
GÅR ATT 
FÖRÄNDRA
Barnäktenskap är när ett barn gifts bort innan 
18 års ålder. Det är ett brott mot de mänskliga 
 rättigheterna, är djupt rotat i traditioner och 
starkt kopplat till fattigdom. Det är flest  flickor 
som utsätts för barn äktenskap och det är 
vanligt att de slutar skolan för att ta hand om 
hemmet istället. Flickor i barnäktenskap kan 
oftast inte själva bestämma när eller om de ska 
bli gravida. 

För att stoppa barnäktenskap arbetar FN:s 
 befolkningsfond UNFPA med att förändra 
 sociala normer och traditioner. De genomför 
utbildningar för att skapa förändring inifrån. 
Många flickor har undkommit barnäktenskap 
för att deras föräldrar förstått vikten av att de 
ska få fortsätta sin utbildning istället för att 
giftas bort i ung ålder. 

Foto: UN Photo/Staton Winter
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Mål 5 handlar bland annat 
om att stoppa tvångs- och 
barnäktenskap till år 2030.



ALLA HAR RÄTT 
TILL SIN KROPP 

Mål 5 handlar bland annat om 
att stoppa skadliga traditioner 
som kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning innebär att delar 
av eller hela kvinnans yttre könsorgan skärs 
bort eller skadas. Vissa flickor könsstympas 
när de är ett par dagar gamla och andra när 
de nått tonåren. Rakblad eller andra vassa 
föremål  används utan bedövning, och risken 
för  infektioner är stor. Vissa kvinnor behöver 
skäras upp när de ska föda barn. Farliga 
 komplikationer kan  uppstå och man kan dö  
som en följd av ingreppet. 

Genom utbildningsinsatser om  konsekvenserna 
av kvinnlig könsstympning och genom att visa 
på att ingen religion kräver denna  livsfarliga 
sedvänja har allt fler samhällen övergett 
 traditionen. Fler flickor växer upp utan att  
deras kroppar har kränkts och med en större 
chans till ett hälsosamt liv och en säker 
 graviditet och förlossning.

Foto: UNFPA/Georgina Goodwin 
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FRIHET ATT 
VÄLJA SJÄLVA

Mål 3 handlar bland annat om 
att minska mödra- och barna-
dödlighet. 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
(SRHR) är ett brett begrepp som  bland annat 
inkluderar att du ska ha tillgång till mödravård, 
säkra aborter, preventivmedel, och ett tryggt 
sexualliv. SRHR är ett kontroversiellt ämne och 
det är en rättighet som inte är en självklarhet 
i många delar av världen. Det är flickor och 
kvinnor som drabbas hårdast av detta. Varje 
dag dör tusentals människor för att de saknar 
tillgång till hälso- och mödravård. 

Genom att utbilda allmänheten i 
 sexualkunskap, öka antalet barnmorskor och 
utbilda vårdpersonal i sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter kan vi minska risken för 
att flickor och kvinnor dör av komplikationer i 
samband med graviditet och förlossning. Fler 
får frihet att själva bestämma över sin kropp.

Foto: UNFPA/Prince Nnaymuzzaman
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FLER FLICKOR  
STANNAR I 
SKOLAN

Mål 4 handlar bland annat 
om att alla ska få tillgång 
till god utbildning.

Utbildning är en viktig nyckel för att skapa en 
hållbar utveckling. Trots det har inte alla barn 
möjlighet att gå till skolan. Det är vanligare att 
flickor tvingas avbryta sin skolgång i jämförelse 
med pojkar. Vanliga orsaker är flickor gifts bort 
i skolåldern, risk för sexuellt på väg till skolan, 
och att familjen inte har råd eller prioriterar 
hemarbete för flickor.

FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att 
flickor ska få stanna i skolan istället för att 
 giftas bort i ung ålder. Flickans framtida 
inkomst ökar för varje år hon fortsätter sin 
utbildning, vilket ger henne större makt över 
sitt egna liv när hon är vuxen. Det är också mer 
troligt att hon ser till att hennes framtida barn 
får  utbildning och de är oftast friskare än barn 
till en mamma utan utbildning.

Foto: UN Photo/ Tobin Jones
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LIKA 
MÖJLIGHETER 
FÖR ALLA 

Mål 10 handlar bland annat 
om att minska ojämlikheten 
inom och mellan länder.

Jämlikhet är när alla har samma möjligheter 
och förutsättningar. Dessa påverkas av många 
olika saker, som vart du är född, din  sexuella 
läggning och om du är flicka eller pojke. I 
 många delar av världen diskrimineras flickor på 
grund av sitt kön och har inte samma möjlighet 
att äga land, få arbete, likvärdig inkomst, eller 
politiskt inflytande. En majoritet av världens 
fattiga är kvinnor och flickor. 

Genom att dela ut bankböcker till flickor  
stärker FN:s befolkningsfond UNFPA  flickornas 
 framtida möjligheter. De får lära sig om 
hushålls ekonomi och hur de kan driva en 
 affärsverksamhet.  Genom att ge flickor  
särskild utbildning i ekonomi stärks deras 
ställning och röst i  samhället. 

Foto: UN Photo/Martine Perret. Materialet har producerats med stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens. Svenska FN-förbundet, december 2019. 
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