Orange Day 25:e november
Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

Den 25:e november kommer flera platser i Göteborg att lysa orangea med anledning av den
internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor.
Var tredje kvinna i världen har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. I vissa
länder har uppemot 70 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld.
Våldshandlingarna mot kvinnor och flickor är inte begränsade till ett specifikt politiskt eller
ekonomiskt system, utan förekommer i samtliga samhällen världen över. Våld mot kvinnor och
flickor världen över är ett utbrett folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga
rättigheterna och utgör en global hälsofara.
För att våld mot kvinnor kontinuerligt ska uppmärksammas och för att uppmana regeringar, det
civila samhället, kvinnoorganisationer, män, ungdomar, den privata sektorn, media och hela FNsystemet att gå samman för att motverka våldet, har FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon
utsett den 25:e i varje månad till Orange Day. Varje Orange Day uppmanas människor världen
över att bära någonting orange för att ta ställning mot våldet. Ta ställning du också - bär
någonting orange den 25 november!
Ett sätt att uppmärksamma Orange Day är att lysa upp kända byggnader i färgen orange.
Internationellt har bland annat sfinxen och pyramiderna i Giza samt Empire State Building lyst i
orange. I Sverige belystes bland andra Globen, Hötorgsskraporna, Tele 2 Arena och
Scandinavium förra året. I år kommer du att se flera av Göteborgs landmärken lysa orange.
UN Women Nationell Kommitté Sverige – Lokalförening Göteborg kommer den 25:e november
2016 att hålla ett panelsamtal med kunniga representanter verksamma inom arbetet mot våld
mot kvinnor i Göteborgsområdet. Välkomna att ta del av detta spännande event fredag 25/11 kl.
18.00-20.00 på Frilagret i Göteborg! Fri entré.

UN Women är FN:s jämställdhetsorgan och finns representerat i över 100 länder runtom i världen i
form av region-, lands- och sambandskontor samt nationella kommittéer. UN Women arbetar bland
annat för kvinnors egenmakt samt för jämställdhet mellan kvinnor och män som mottagare av
utveckling, mänskliga rättigheter, humanitära insatser, fred och säkerhet, och slutligen för
avskaffandet av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor.
Besök gärna vår lokalförening i Göteborg på Facebook: facebook.com/unwomengbg
och på Instagram: @unwomengbg. Kontakt: goteborg@unwomen.se.

