
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

Pressmeddelande 

Stockholm, 30 augusti, 2019 

Essity och UNICEF i Mexiko stärker 

samarbete kring hygienfrågor  
 

Essity och UNICEF i Mexiko har ingått nytt avtal för att gemensamt sprida kunskap om 
vikten av god handhygien och bryta tabun kring menstruation. Samarbetet innebär att under 
de kommande tre åren ska 4 000 elever och 500 lärare i Mexico City och Chihuahua att 
utbildas om attityder och vanor i samband med menstruation och handtvätt. 

Samarbetet går under namnet ”Hygiene is our right”, och lyfter barn och ungdomars rättigheter 
kring hälsa, utbildning och jämställdhet. Bristande tillgång till vatten och hygienfaciliteter i skolor 
kan bidra till bland annat högre frånvaro och sämre skolresultat. Enligt UNICEF* har 43 procent av 
unga kvinnor i Mexiko någon gång stannat hemma från skolan för att de har mens. Enligt en 
nationell undersökning ** saknar var femte skola i Mexiko tillfredställande toalettutrymmen och 58 
procent saknar vatten.  

-  Med ”Hygiene is our right” bryter vi tabun kring menstruation och driver frågor kring god 
handhygien vilket ökar välbefinnandet och jämlikheten i skolan och samhället. På så vis fortsätter vi 
att bidra till förbättrade hygienvanor hos barn och unga tillsammans med UNICEF i Mexiko, säger 
Joséphine Edwall Björklund, Kommunikationsdirektör på Essity. 

Essity och bolagets varumärke för mensskydd i Mexiko, Saba, har samarbetat med UNICEF sedan 
2016 i syfte att öka dialogen kring menstruation och hygienfrågor bland ungdomar. Samarbetet 
resulterade i att 7,5 miljoner personer nåddes via olika kanaler i Mexiko. I det nya samarbetet 
deltar Essitys varumärken Saba och Tork. 

* Statistik från Study of Knowledge, Attitudes and Practices on Water (CAP), Sanitation and 
Hygiene i grundskolor i regionerna Chihuahua, Guerrero, Chiapas och Oaxaca 

** Undersökning av National Institute for Education Evaluation “INEE” 2014 

 

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:  
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, 08 – 788 51 36, henrik.sjostrom@essity.com  
  
  
Om Essity 
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom produkter och tjänster. Namnet Essity är en 
utveckling av de engelska orden essentials och necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för 
människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka 
varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 47 000 
medarbetare och nettoomsättningen 2018 var cirka 118,5 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget 
är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.essity.com. 

 


