FNs generalsekreterare vädjar till regeringar världen över att agera
mot våld mot kvinnor
FNs generalsekreterare António Guterres uppmanar till omedelbara åtgärder för att
agera mot de alarmerande och stigande antalet fall av våld i hemmet som drabbar
världens kvinnor och flickor som en konsekvens av COVID-19.
”Fred är inte bara frånvaron av krig. Kvinnor i isolering till följd av COVID-19 utsätts
för våld på platsen där de borde vara som tryggast: i hemmet.
Jag vädjar om fred i alla hem runt om i världen. Jag uppmanar alla regeringar att
prioritera kvinnors säkerhet i deras arbete mot pandemin. ” säger António Guterres i sitt
meddelande till världens regeringar.
Kombinationen av ekonomisk och social stress på grund av pandemin, såväl som
begränsad rörelsefrihet har dramatiskt ökat antalet kvinnor och flickor som drabbas av
våld och övergrepp. Även före spridningen av COVID-19 visade statistiken att en av tre
kvinnor i världen har utsatts för våld under livstid.
Världshälsoorganisationen rapporterar att våld mot kvinnor har flera förödande
konsekvenser på deras reproduktiva och mental hälsa. Kvinnor som utsatts för fysiskt eller
sexuellt våld löper dubbelt så stor risk att drabbas av depression. 87 000 kvinnor i världen
dog under 2017 och mer än hälften blev mördade av en partner eller familjemedlem. Våld
mot kvinnor är en reell och fruktansvärd dödsorsak.
Det nuvarande mer ansträngda läget för både sjukvården och andra myndigheter
begränsar ytterligare deras möjlighet att svara på och ta hand om ökningen av våld i
hemmet. Guterres uppmanar därför alla regeringar att inkludera förebyggande åtgärder
som berör våld mot kvinnor som en viktig del i deras nationella svarsplaner på COVID-19.
FN och UN Women har tillsammans tagit fram rekommendationer på åtgärder som
regeringar kan vidtas.
UN Womens Executive Deputy Director Åsa Regnér (vice chef för FNs jämställdhetsenhet)
befinner sig i Stockholm och finns tillgänglig för att prata mer om hur länder och
regeringar kan agerar för att bekämpa våld i hemmet och hur UN Women arbetar med
frågan.
Läs mer: https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052
Kontaktuppgifter: Åsa Regnér 070-658 49 25
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