
PARTNERS



• Den 25 maj 2018 går den första ”OrangeDay MC-kortegen” av stapeln – en manifestation mot våldet mot 
flickor och kvinnor.

• Var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot flickor och kvinnor är ett utbrett 
folkhälsoproblem, en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och utgör en global 
hälsofara. Effekterna av våldet varierar från omedelbara till långsiktiga fysiska, psykiska och sexuella 
konsekvenser för flickor och kvinnor. I alltför många fall leder våldet till att flickor och kvinnor mister sina liv.

• När FNs general sekreterare 2008 startade kampanjen UNiTE To End Violence Against Women utnämndes 
den 25 november- internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor även till Orange Day. En dag för 
regeringar, företag, organisationer, media, civil samhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta 
ställning mot våld mot kvinnor.

• Manifestationen erbjuder kommuner och företag att engagera sig i frågan och visa att man står på rätt sida 
av historien när det gäller jämställdhet och ett samhälle fritt från våld mot kvinnor. 

• Genom utbildning och partnerskap kan man visa anställda och kollegor att man inte accepterar våld och 
trakasserier, vare sig inom eller utanför företaget.

http://www.un.org/en/women/endviolence/


Hur kan ditt företag stödja Orange Day MC?

• Det finns flera sätt att stötta arbetet och på så sättmöjliggöra manifestationen!

Sponsra genom bidrag:

• För 10 000 Skr syns din logga på våra 100 volontärtröjor i Norrköping samt på Orange Day MC sida

• För 10 000 Skr syns din logga på samtliga bikers armbindlar och de bikers som betalt sin medlemsavgift, samt 
på Orange Day MC sida.

• För 5 000 Skr får du synlighet på Orange Day MC sida.

• Du kan bli medlem i UN Women Sverige och stötta deras arbete:

http://www.unwomen.se/

Du kan även leverera produkter och tjänster som är behjälpliga för genomförandet 

av manifestationen och som kommer upp i värde enligt ovan.

Kontakta oss så berättar vi om fler alternativ: norrkoping@unwomen.se

http://www.unwomen.se/


www.orangedaymc.com

TACK FÖR DITT STÖD!


