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Aktion FN är en aktion som görs av FN-elevföreningar på FN-skolor två gånger per år. Aktion FN 

ger FN-elevföreningar chansen att sprida information och skapa engagemang för FN och en 

bättre värld. 

Genom Aktion FN är er skola med och uppmärksammar och stödjer FN:s arbete samt bidrar till 
ett bättre samhälle lokalt och globalt. Aktionerna synliggör även er förening på skolan och är ett 
bra tillfälle att värva fler medlemmar till er FN-elevförening.  

Till varje Aktion FN finns förslag på aktiviteter på skolan, material att använda till dem, samt 
förslag på fördjupning i det aktuella ämnet.  

Har ni frågor? Kontakta oss på skolenheten via FN-förbundets hemsida: https://fn.se/om-
oss/organisation/personal/ 

 

Aktion FN läsåret 2022/23 

  

Aktion FN för en bättre värld – inför MR-dagen  vecka 49 skickas ut vecka 45 

Aktion FN för en bättre värld – inför kvinnodagen vecka 10-11 skickas ut vecka 6 
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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. Att 

satsa på jämställhet är ett av de bästa sätten för att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. 

När flickor och kvinnor får tillgång till utbildning och stöd, så påverkas samhället i en positiv 

riktning. För alla.  Svenska FN-förbundets projekt Flicka handlar om att stärka flickors 

rättigheter och egenmakt. Var med och stå upp för flickors rättigheter för en bättre värld! 

Vad? En filmfestival för att uppmärksamma flickors och kvinnors rättigheter samt projektet 
Flicka.  
 
Varför? För att öka kännedom om och skapa engagemang för hur var och en av oss kan bidra i 
arbetet för flickors rättigheter för en bättre värld! 
 
När? Inför internationella dagen för mänskliga rättigheter 10 december.  
 
Hur?   
Arrangera en filmfestival för flickors rättigheter på skolan genom att visa filmer som på olika 
sätt lyfter flickor och kvinnors livsvillkor och förutsättningar. Inled festivalen med att visa filmen 
Ana fyller 14 samt berätta om projektet Flicka som stöttar FN:s arbete i fält. Passa gärna på att i 
samband med festivalen sälja popcorn till förmån för projektet Flicka samt uppmana deltagarna 
att tatuera sig med tatueringen Her right my fight att fota sig med och sprida bilden i sociala 
medier med hashtag #HERRIGHTMYFIGHT.  
 
På portalen för FN-skola hittar ni filmer med visningsrätt, material och ett quiz om projektet 
Flicka samt en affisch att skriva ut för att skapa en fotovägg. Ni hittar även en mall för 
popcornstrutar och en affisch med QR-kod för försäljning av popcorn. I paketet som gått ut till 
skolorna hittar ni tygväskor att lotta ut till de som deltar samt popcorn. Marknadsför aktionen 
med medföljande filmaffisch och sociala medier-kit som även de finns på portalen för FN-skola.  
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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. Inget land i världen har uppnått jämställdhet mellan könen, vare sig ekonomiskt, 
politiskt eller socialt. Flickor och kvinnor är överrepresenterade bland jordens allra 
fattigaste. Färre kvinnor än män äger land och egendom och många kvinnor saknar helt egen 
försörjningsmöjlighet.     
 

2. Flickor nekas oftare skolgång när familjer med begränsad ekonomi behöver prioritera 
vem av deras barn som ska få utbildning. Detta hänger ihop med synen på mannen som 
familjens främsta försörjare, samt 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.   
 

3. Varje dag riskerar flickor världen över att giftas bort. Fattigdom är den främsta orsaken 
till att föräldrar väljer att gifta bort sina barn och särskilt sina döttrar. Flickor upplevs som 
en ekonomisk börda och ett tidigt giftermål ses därför som den enda möjligheten för 
familjens överlevnad. Idag beräknas 765 miljoner flickor och kvinnor ha ingått äktenskap 
som barn. Ca 13 miljoner barnäktenskap beräknas ske mellan 2020 och 2030 som en följd av 
Covid-19. 
 

4. Barnäktenskap äventyrar flickors rättigheter, såsom rätten till utbildning, hälsa, 
överlevnad och till självutveckling. Det exkluderar flickor från viktiga beslut, såsom om eller 
när de vill gifta sig eller ha barn. Barnäktenskap inskränker flickors egenmakt och ofta den 
kroppsliga integriteten.  

 

5. Barnäktenskap leder ofta till att flickor blir gravida i tidig ålder. Tonårsflickors kroppar 
är inte mogna för att föda barn. Globalt sett är komplikationer i samband med graviditet och 
förlossning den ledande dödsorsaken för kvinnor i ålder 15-19 år. I många fattiga länder 
föder dessutom unga flickor oftast utan vare sig professionell hjälp från en mödravårdsklinik 
eller barnmorska, vilket ytterligare ökar risken för allvarliga skador för både barnet och 
modern.  

 

6. Miljoner flickor riskerar att könsstympas varje år. Kvinnlig könsstympning innebär att 
man skär bort eller skadar delar av flickans eller kvinnas könsorgan utan medicinsk 
anledning. Ingreppet sker oftast utan bedövning och under primitiva former vilket gör 
risken stor för infektioner. Det framtida sexlivet blir smärtsamt och förlossningar blir ofta 
svåra med risk för dödlig utgång för både mor och barn. Varje år utsätts ca 4 miljoner flickor 
för kvinnlig könsstympning. Idag beräknas ca 200 miljoner flickor och kvinnor vara 
könsstympade. 
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7. Könsstympning är en grov kränkning av flickors och kvinnors rättigheter. Det är starkt 
kopplat till ojämlikhet mellan könen och är en extrem form av diskriminering gentemot 
kvinnor. Det är ett övergrepp mot en människas rätt till hälsa, fysisk integritet och säkerhet, 
rättigheten att inte utsättas för tortyr, grym, omänsklig eller förnedrande behandling, och 
även rätten till liv då ingreppet i värsta fall leder till döden. Eftersom ingreppet mestadels 
sker på barn så är det också ett brott mot barns rättigheter. 

 
8. FN:s befolkningsfond, UNFPA, arbetar för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig 

könsstympning. UNFPA arbetar med olika metoder för att ändra normerna och attityderna 
i samhället. Bland annat genom informationsspridning och kunskapshöjande aktiviteter via 
samarbeten med nyckelpersoner såsom religiösa ledare och lärare. FN:s befolkningsfond 
UNFPA, har bidragit till att flera lokalsamhällen har tagit avstånd från barnäktenskap och 
kvinnlig könsstympning. 

 

9. 2015 antog världens länder Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan som består av 
17 globala mål är en universell plan för de förändringar som måste göras för att 
åstadkomma en hållbar värld. Mål 5 i Agenda 2030 handlar om att motverka diskriminering 
av kvinnor och förbättra kvinnors levnadsvillkor. I delmålen står det också att skadliga 
sedvänjor så som barnäktenskap, tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning ska ha 
försvunnit innan år 2030. Att satsa på jämställhet är ett av de bästa sätten för att bekämpa 
fattigdom och skapa utveckling. När flickor och kvinnor får tillgång till utbildning och stöd, 
så påverkas samhället i en positiv riktning. För alla.   

 

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. Läs mer om 
projektet Flicka på fn.se/flicka och var med och stå upp för flickors rättigheter genom att 
delta i Aktion FN!    
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Bjud in till en träff med FN-elevföreningen för att fördjupa er i hur FN:s befolkningsfond, UNFPA 
och Svenska FN-förbundet arbetar med att stärka Flickors rättigheter genom projektet Flicka. På 
portalen för FN-skolor hittar ni en PowerPoint, övningar och diskussionskort ni kan använda er 
av. Avsluta mötet med att diskutera hur ni skulle vilja fortsätta engagera er för en bättre värld.  
 
Material på portalen och deras innehåll:  
PowerPoint: Projektet Flicka  
Pedagogiska övningar om projektet Flicka. 
Diskussionskort: Färdiga diskussionskort att använda i mindre grupper, innehåller frågor 
rörande projektet Flicka och globala målen.  
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Vecka 6 skickas ett paket ut till er skola, ni hittar även då det digitala materialet på portalen för 
FN-skola: www.fn.se/portalen Lösenord: frankrike  
 
Elevmaterial som skickas ut i paket 

• Popcorn 
• Tygkassar 
• Tatueringar 
• Diskussionskort om projektet Flicka  

 
Elevmaterial som finns på portalen: www.fn.se/portalen lösenord: frankrike 

• Aktion FN för en bättre värld– elevmaterial (detta häfte) 
• Filmaffisch  
• Filmer 
• Popcorn-strutar att skriva ut 
• Affisch för försäljning av popcorn 
• Affischer till fotovägg 
• Sociala medier-kit bestående av Instagrambilder 
• Faktabladet 10 fakta om flickors rättigheter 
• Quiz 
• Material om Projektet Flicka: PowerPoint, övningar och diskussionskort.  
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