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25. november er FNs interna-
sjonale dag for avskaffelse av 
vold mot kvinner. Siden 1999 
har dagen vært markert med 
ønske om verdens oppmerk-
somhet på problemet, men 
vold mot kvinner har ikke av-
tatt – tvert imot. Globalt marke-
rer man dagen med oransje far-
ge for å synliggjøre kampen.

Vi i Larvik soroptimistklubb 
er opptatt av dette, og har te-
maet ofte oppe på våre møter. 
Soroptimist International ar-
beider aktivt og globalt for å 
motvirke vold gjennom å bedre 
kvinners kår, gi dem mulighet 
for utdanning slik at de kan stå 
på egne ben. Vi gir FN full støtte 
i arbeidet med å bekjempe vold. 
Ved å bruke denne dagen foku-
serer vi på et av historiens mest 
fortiede problemer.

vold mot kvinner finner vi 
i alle land, i alle kulturer. Kid-
napping, barneekteskap, men-
neskehandel og omskjæring 
blir definert som vold. Her er 
noen tall:

1. I Norge har nesten 10 pro-
sent av kvinnene vært utsatt 
for voldtekt, og nesten like 
mange lever med vold i famili-

en. Dette koster Norge mellom 
4,5 og 6 milliarder kroner i året.

2. 7 av 10 kvinner i verden vil i 
løpet av livet oppleve vold ret-
tet mot dem.

3. Mer enn 600 millioner 
kvinner bor i land der vold i 
hjemmet ikke er forbudt.

4. Hvert år blir mellom 
500.000 og 2000.000 kvinner 
ofre for menneskehandel.

5. Opptil 50 % av alle seksuel-
le overgrep skjer mot jenter un-
der 16 år. Barn føder barn i sam-
funn der overgrep ikke gir jen-
ter rett til abort.

6. 67 millioner kvinner gifter 
seg før fylte 18 år, mange gjen-
nom tvang. Tidlige svanger-
skap gir høy risiko for dødsfall. 
Hver dag dør 800 kvinner av 
komplikasjoner ved graviditet 
og fødsel.

7. Hver time blir 50 unge 
kvinner smittet med hiv.

Flere stater og ekstreme 
grupper setter religion og gam-
le, menneskefiendtlige tradi-
sjoner foran menneskerettig-
hetene, og spesielt kvinners 
rettigheter. Under konflikter 
fungerer ikke politi- og rettsve-
sen, og lovløsheten florerer. 
Systemer for å beskytte sivile 
eller straffe overgripere faller 
sammen. Under folkemordet i 
Rwanda ble mellom 250.000 og 
500.000 kvinner og jenter vold-
tatt. Voldtekter ble brukt til å 
terrorisere og kontrollere sam-
funnet. Det ble strategi å gjøre 
kvinner gravide for å endre den 
etniske sammensetningen i be-
folkningen. For en uhyrlig tan-
ke!

Jenter og kvinner blir brukt 
som våpen i krig og konflikt. De 

kidnappes, voldtas og drepes 
av ekstremister både i Nigeria 
og Nord-Irak. Det er halvannet 
år siden 276 unge jenter ble kid-
nappet av ekstremistgruppen 
Boko Haram i Nigeria. Så vidt vi 
vet er 219 av dem fortsatt i fan-
genskap. Det gjør vondt å tenke 
på hvilke traumatiske lidelser 
og fysiske smerter de utsettes 
for og hva det får å si for resten 
av deres liv.

Menneskehandel er lett å dri-
ve under konflikter fordi lov og 
orden ikke fungerer. Og et stort 
flertall av ofrene for denne av-
skyelige virksomheten er kvin-
ner og barn, som tvinges til pro-
stitusjon og slaveri.

soroPtimist International, 
som Larvik soroptimistklubb er 
en del av, arbeider aktivt for å gi 
kvinner skolegang og utdan-
ning, styrke deres økonomiske 
stilling, gi dem menneskeverd 
og å bekjempe vold. Spesielt 
viktig er arbeidet soroptimiste-
ne gjør gjennom sin deltakelse i 
FN-komiteer seks steder i ver-
den. Ifølge FNs generalsekre-
tær Ban Ki-moon er utdanning 
nøkkelen. Da Nobels fredspris i 
fjor gikk til Malala Yousafzai og 
den indiske barnerettighetsak-
tivisten Kailash Satyarthi, var 
det to modige stemmer som ble 
løftet opp. Uten slike stemmer 
og frivillige organisasjoner kan 
ikke denne kampen drives 
framover. Og derfor deltar 
soroptimister i 132 land i dette 
arbeidet. Så neste gang dere le-
sere ser vårt navn, Larvik 
soroptimistklubb, og deltar på 
et av våre arrangement, vet 
dere hvordan pengene vi sam-
ler inn, brukes.

Dagen i dag er oransje

i alle land: Vold mot kvinner finner vi i alle land, i alle kulturer, skriver Sissel Hobæk i Larvik 
soroptimistklubb.  arkivFoto
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