
 
 
 

 

 

 

År 2011 beslutade FN:s generalförsamling att det en dag om året ska vara den internationella 

flickadagen. Datumet sattes till den 11 oktober.  

Tanken med dagen är att uppmärksamma flickors situation och särskilda utsatthet. Det behövs; 

flickor tillhör de mest utsatta grupperna i världen, både för att de är barn och för att de är flickor.  

Jag är så otroligt glad över att vara mamma till en dotter just i Sverige. Sverige är ett land där vi 

kommit långt med jämställdhet. Ett bra exempel på detta är rätten till utbildning. I Sverige kan 

flickor få utbildning på lika villkor som pojkar. Vilken lycka att utbildningen, till och med på 

högskolenivå, är gratis! Allt för många flickor i världen får sina drömmar och livschanser grusade 

genom att förvägras skolgång. Alla i ett land vinner på jämställdhet så att låta flickor växa upp 

med samma möjligheter som pojkar är nödvändigt för att bryta familjens fattigdom och hela 

länders fattigdom.  

Men helt utan oro är jag inte. Ett av FN-s globala mål för hållbar utveckling handlar om 

jämställdhet. I målet står det om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. 

Det globala målet om hållbar utveckling avseende jämställdhet tar upp flickor och kvinnors 

våldsutsatthet som ett hinder för att uppnå jämställdhet. Detta känner vi igen även i Sverige. 

Flickors rörelsefrihet och trygghet begränsas under rädslan för våld och sexuella övergrepp och 

trakasserier. Här behövs verkligen att alla goda krafter jobbar tillsammans. Jag vill se fler män 

som aktivt tar ställning. 

Utvecklingen i världen har gått framåt på många håll. Nu upplever jag att denna positiva 

utveckling riskerar att brytas i och med att det politiska klimatet har hårdnat. Ett tydligt exempel 

är när USA nu drar in bistånd till insatser som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

Ett annat är den allt mer organiserade antiabortrörelsen som vi inte får blunda för. Vunna 

jämställdhetssegrar går aldrig att ta för givna.  

Jag vill att den internationella flickadagen gör oss medvetna om att vi har kommit långt i Sverige, 

men att det inte räcker. Kampen för flickors rättigheter i Sverige och övriga världen får inte 

avstanna, utan fortsätta varje dag.
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