
Förslag på inläggstexter till bilder för sociala medier i Engagemangspaketet 

Till valfri bild 

Hjälp oss stoppa kvinnlig könsstympning  

Könsstympning är en grov kränkning av flickors och kvinnors rättigheter. Ingreppet påverkar 

miljontals flickor och kvinnor runt om i världen och innebär att man skär bort eller skadar delar av 

flickans eller kvinnas könsorgan utan medicinsk anledning. De drabbade får utstå svåra smärtor och 

ibland livslånga hälsoproblem. 

Enligt de globala målen för hållbar utveckling (Mål 5.3) ska könsstympning utrotas helt. FN:s 

befolkningsfond, FN-förbundets samarbetspartner, har bidragit till att tusentals lokalsamhällen har 

tagit avstånd från och slutat utföra kvinnlig könsstympning. 

Hjälp oss hjälpa flickor! Swisha en valfri gåva till 90 05 638. Ange FLICKA. 

 

Till valfri bild 

Barnäktenskap berövar flickor en framtid 

På flera håll i världen gifts flickor bort i mycket tidig ålder – långt innan de fyllt 18. Barnäktenskap 

leder ofta till att flickorna får barn innan deras kroppar är redo. Risken för komplikationer och 

dödsfall under graviditeten eller förlossningen är stor. Att få barn när kroppen inte är 

färdigutvecklad kan ha livsfarliga konsekvenser. 

Genom stödet till FN:s befolkningsfond arbetar FN-förbundet för att stoppa barnäktenskap och 

stödja flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. 

Hjälp oss hjälpa flickor! Swisha en valfri gåva till 90 05 638. Ange FLICKA. 

 

Till valfri bild 

Flickors rätt till att bestämma över sin egen kropp 

Könsbaserat våld är utbrett över hela världen. När flickor och kvinnor utsätts för psykiskt och fysiskt 

våld fråntas de ofta möjligheten att bestämma över sina egna kroppar och liv. Våldet blir ett hinder 

för deras möjlighet att utbilda sig och styra över sin egen framtid. Barnäktenskap och könsstympning 

är former av könsbaserat våld. 

FN-förbundet arbetar för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning samt att stärka 

flickors rättigheter och möjligheter. 

Hjälp oss hjälpa flickor! Swisha en valfri gåva till 90 05 638. Ange FLICKA. 

 

  



Till valfri bild 

Hjälp oss hjälpa flickor 

Svenska FN-förbundet vill med projekt Flicka öka kunskapen om flickors och kvinnors situation i 

världen. Allt för många flickor och kvinnor fråntas sina mänskliga rättigheter. Vi stödjer också utvalda 

FN-projekt (i Etiopien) som stärker flickors rättigheter och möjligheter.  

Genom att stödja projekt Flicka kan du  

• Stoppa barnäktenskap 

• Utrota kvinnlig könsstympning 

• Påverka lagstiftning för flickors rättigheter 

• Ge fler flickor tillgång till utbildning 

• Lära flickor om mänskliga rättigheter 

• Öka jämställdheten 

Hjälp oss hjälpa flickor! Swisha en valfri gåva till 90 05 638. Ange FLICKA. 

Mer information: www.fn.se/flicka 

 

Till bild 3 

Kunskapen om kvinnors rättigheter måste öka 

Det säger Godfrida Magubo, kommunikatör och sakkunnig på FN-förbundet i Tanzania. 

I Tanzania blir 27 procent av alla flickor mellan 15 och 19 år gravida till följd av barnäktenskap och 

sexuella övergrepp, enligt FN. FN-förbundet i Tanzania arbetar med att stärka flickors och kvinnors 

rättigheter i hela landet genom att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna. 

Svenska FN-förbundet stöttar den globala FN-rörelsen och samarbetar för en bättre värld. 

Tillsammans med andra FN-förbund på olika platser i världen arbetar vi för mänskliga rättigheter, en 

hållbar utveckling, klimatet och för att uppnå social och ekonomisk rättvisa. 

Läs hela artikeln med Godfrida Magubo i vår medlemstidning Världshorisont från december 2022. 

 

Till bild 5 

Nu är det blodigt allvar 

Tillsammans med FN:s befolkningsfond UNFPA driver Svenska FN-förbundet projekt Flicka som 

arbetar för att stoppa barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Projektet riktar sig mot regionen 

Afar i norra Etiopien där de skadliga sedvanorna är vanligt förekommande. Enligt tradition anses 

flickorna i regionen vara redo för äktenskap när de får sin första mens vilket innebär att många gifts 

bort redan vid 11 års ålder. Det är också vanligt med den mest allvarliga formen av könsstympning, 

infibulation, som ofta leder till infektioner och många andra hälsokomplikationer.  

 

Idag är det internationella mensdagen. Hjälp oss hjälpa flickor och kvinnor – Swisha valfritt belopp 

till 90 05 638. Ange FLICKA. 

http://www.fn.se/flicka


 

Hashtags att använda: 

#herrightmyfight #projektflicka #flicka #jagståruppförflickor #könstympning #förenbättrevärld 

#StandUp4HumanRights #mr #mänskligarättigheter #fn 


