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BLI  MED 
"Ingen skal etterlates: 

få slutt på vold mot 
kvinner og jenter." 

Kampanjen 16 dager 
med aktivisme går 

under dette slagordet 
fra 26. november til 

10. desember 
 

   

VI SKAL MALE VERDEN ORANSJE, –FOR EN FREMTID UTEN VOLD    

SCENARIO – AGENDA 2030 

Dianova International er talsmenn for kvinners rettigheter, 
og fokuserer på å fremme kjønnsperspektivet i debatter 
relatert til migrasjon, utdanning, avhengighet og mental 
helse i internasjonale kampanjer.  

Fra 25. november (Internasjonal dag for avskaffelse av 
vold mot kvinner ) til 10. desember (FNs 
menneskerettighetsdag), vil Dianova delta i den årlige 
kampanjen 16 dager med aktivisme, der det globale 
slagordet i 2017 kommer til å være "Ingen skal etterlates: 
få slutt på vold mot kvinner og jenter."  

Kampanjen er del av 2030 Agenda for bærekraftig 
utvikling, et globalt engasjement med 17 målsetninger 
vedtatt av FNs 193 medlemmer, et engasjement rettet 
mot de tre områdene for bærekraftig utvikling: 
økonomisk, sosial og miljømessig.  

Målsetning nummer 5 om bærekraftig utvikling 
anerkjenner at likestilling og myndiggjøring av kvinner er 
nøkkelprioriteter under agendaen. Med bakgrunn i denne 
visjonen, inviterer JOIN-kampanjen deg til å "male verden 
oransje", en farge som representerer en fremtid uten vold. 
På denne måten er de "oransje dagene" en appell til FNs 
sivilsamfunn, myndigheter og medlemmerom å mobilisere 
mennesker og utheve relevante problemer, for å 
forebygge og sette en stopp for denne typen misbruk. 

 

SITUASJON 

Det anslås at 35 % av kvinner verden over på ett eller 
annet tidspunkt har opplevd fysiske eller seksuelle 
overgrep fra partneren deres, eller seksuelle overgrep fra 
andre. 

Imidlertid viser noen nasjonale studer at så mange som 
70 % av kvinner på ett eller annet tidspunkt har opplevd 
fysiske og/eller seksuelle overgrep fra en partner. 

DIANOVA OG KJØNNSVOLD 

Vold mot kvinner er et av de mest systematiske og 
generaliserte misbrukene av menneskerettighetene. 
Dianova mener at dette hovedsakelig er et resultat av 
kjønnsdiskriminerende sosiale strukturer, som er et av de 
største hindrene for myndiggjøring av kvinner. Dianova 
er engasjert i å fremme likestilling gjennom utdannelse, 
samfunnsengasjement og politisk påvirkning, for å endre 
disse sosiale strukturene og bidra til å redusere vold mot 
kvinner 

ENGASJEMENT 

Vi jobber innen rammeverket i Agenda 2030 for 
bærekraftig utvikling, og gjennom JOIN-kampanjen, for at 
kvinner og jenter, uansett hvor de er, deres situasjon, 
omstendigheter eller innvandrerstatus, skal ha rett til å 
nyte et liv uten vold og konsekvensene av det.  
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KAMPANJENS MÅLSETNING OG MÅL 

STRATEGI 

-I 16 dager kommer Dianova 
International til å dele innhold 
(artikler, vitnemål og infografikk), 
hovedsakelig over Internett.  

-Den 25. november kommer 
Dianova  til å lansere en global 
appell, og invitere alle til å "male 
verden oransje". 

-Medlemmer  av Dianova-nettverket 
kommer til å kunne bli med Dianova 
International i 16 dager-kampanjen, 
eller bare ta del i appellen den 25. 
november.  

- Alt handler om å gjøre noe med 
fargen ORANSJE. For eksempel 
publisere et bilde av at du har på deg 
noe oransje på sosiale media.  
I tillegg kommer vi den dagen til å 
endre overskriftene på de sosiale 
nettverkene våre til andre som er 
relatert til kampanjen.  

– Vi kommer også til å definere de 
indikerte bildene for de som følger 
oss.  

For DIO er kampanjens mål å oppnå så mange deltagere som mulig – 
ikke bare fra Dianova-nettverket, men også nå andre interessegrupper. 
Derfor er temaene og målene vi har valgt for kampanjen: 
 
1.– Kjønnsvold innen helse/arbeid.  
      Mål: Helsearbeidere, ledere for personalavdelinger    
                    og bedriftsledere. 
 
2.–Kjønn og utdanning Vold.  
        Mål: Lærere og familier. 
 
3.–   Kjønnspolitikk og finansiering: Beslutningstakere og lovgivere. 
 

KREATIVT KONSEPT 

Kampanjens sentrale beskjed: “Øke bevisstheten om behovet for å utslette vold mot kvinner og jenter over hele 
verden, og fremme likestilling."  

Hver deltager velger én eller flere målgrupper: Helsearbeidere, ledere for personalavdelinger, bedriftsledere, lærere, 
familier, beslutningstakere og lovgivere. 

Når målgruppen er valgt, vil DIO angi bildene for hvert av målene som deltagerne har valgt.  

 



BLI  MED"INGEN SKAL ETTERLATES: FÅ SLUTT PÅ VOLD MOT 
KVINNER OG JENTER." 

  

 

 

 

 

 

  

  

KAMPANJE 

Kampanjen blir hovedsaklig lansert på Internett og i de vanlige 
medlemslandene samt partnerne i Dianova-nettverket. 

Oppstartsdato: 25. november. 

Varighet: 16 dager frem til 10. desember.  

Språk: engelsk, fransk, norsk, portugisisk, rumensk og spansk. 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/what%20we%20do/evaw/16%20days%202017%20action%20plan%20final%20shortened.pdf?la=en&vs=2848
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
http://16dayscwgl.rutgers.edu/
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MÅLINGER – GLOBALE INDIKATORER 
 

For å vise den globale påvirkningen av kampanjen, både på nett og utenfor, kommer vi til å bruke disse tre indikatorene: 
 
Størrelse: antall publikasjoner, innlegg, tweets, besøk på nettet 

Vitalitet: rekkevidde, antall mennesker påvirket  

Innflytelse: antall samhandlinger, liker, delinger, kommentarer og retweets 

 
Innvirkning utenfor nettet 
Antall viste innlegg/potensielt publikum.  

Antall artikler publisert i media/potensielt publikum.  

Andre handlinger med påvirkning utenfor Internett.  

 

 


