Krigens tause våpen

Hva er seksuell vold,
og hvilke skader skaper det?

Hva blir gjort for å stanse seksuell vold,
og hva mer kan vi gjøre?
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Introduksjon
«Seksuell vold i krig og
konflikt kan bety voldtekt,
seksuelt slaveri, tvungen
prostitusjon, tvungen
graviditet, tvungen abort,
ufrivillig sterilisering,
tvangsekteskap og
all annen form for
seksuell vold av samme
alvorlighetsgrad som er
utført mot kvinner, menn,
jenter eller gutter i en
konfliktsituasjon.»
FNs definisjon av
seksuell vold i krig og
konflikt

En 13 år gammel jente er gravid etter
å ha blitt voldtatt av en soldat. En sulten
gutt bytter seksuelle tjenester mot
mat. En kirurg rekonstruerer et ødelagt
underliv. En datter og en sønn må se
moren bli voldtatt og drept. En mannlig
fange blir kledd naken, voldtatt og
ydmyket. En kvinne lukter vondt fordi
hun er skadet i underlivet og ikke kan
holde på urinen. En ruset barnesoldat
blir opplært til å voldta sammen med en
gjeng.
Alt dette skjer kanskje akkurat nå, mens
du leser dette. Eksemplene kan få deg
til å grøsse, og du har ikke en gang fått
høre detaljene.
Seksuell vold er et våpen, en
krigsstrategi, en form for terror, en
torturmetode og en metode for å
ødelegge et helt samfunn. Våpenet er
i bruk i de fleste steder med krig og
konflikt i verden – steder hvor all moral
er lagt til side. Størst konsekvenser har
dette for kvinner og jenter.

De overlevende for seksuell vold blir ofte
ikke hørt, de melder ikke fra om volden,
de blir sittende alene med traumene,
skadene og det som oppleves som skam.
Gjerningspersonen får oftest gå fri,
sjansen for å bli straffet er minimal og
straffefriheten skaper flere voldtekter,
flere ofre, flere traumatiske hendelser,
flere oppløste lokalsamfunn.
Det finnes en vei ut av den vonde
spiralen: Den handler om å snakke om
det vi tier om, stille de ansvarlige til
ansvar, og hjelpe de overlevende tilbake
til et godt liv. Vi må bryte tausheten.
Kirkens Nødhjelp vil i dette heftet
sammenfatte noe av det vi vet om
seksuell vold i krig og konflikt. Hvilke
skader kan slik vold kan skape? Hvem
er mest utsatt for seksualisert vold?
Hvordan hjelper vi de overlevende
best? Og hvordan kan vi stanse slikt i
framtiden og stille de som begår volden
til ansvar?

Krigens tause våpen
- Tre menn voldtok meg etter tur. Etter at den tredje hadde voldtatt meg tok han
militærjakka si, surret den rundt geværmunningen, stakk geværet inn i meg og skjøt. Det
ble som en bombe som ødela hele underlivet mitt. Jeg skrek og broren min kom til for å
hjelpe. De forsøkte å presse han til å voldta meg, og truet med å drepe ham. Han nektet,
så de parterte broren min foran øynene mine. De hugget ham i stykker, forteller Kika
Ngalja til Kirkens Nødhjelp. Hun ble et offer for grov seksuell vold i Den demokratiske
republikken Kongo, hvor det lenge har vært konflikt. Kika mottok i ettertid hjelp gjennom
Kirkens Nødhjelps partnere, og driver i dag sin egen lille bedrift.
På skolen lærte vi om hvordan de
barbariske vikingene reiste med båter
til England, plyndret og voldtok. Vi har
hørt om nazistenes brutale metoder
under Den andre verdenskrig, deriblant
voldtekter og sex-slaveri.1 Også under
folkemordet i Rwanda og den etniske
rensingen i det tidligere Jugoslavia var
seksuell vold svært utbredt, og det var
disse sistnevnte hendelsene som satte
seksuell vold på den internasjonale
agendaen for alvor2.
I oktober 2000 skulle vendepunktet i
arbeidet mot seksuell vold mot kvinner
komme. Da vedtok Sikkerhetsrådet
resolusjon 1325. Her understrekes
viktigheten av kvinners rolle for
å forebygge og finne løsninger på
konflikter. Kvinner er sentrale i
fredsarbeid, humanitær respons
og oppbyggingsarbeidet som skjer
i perioden etter en konflikt. Den
understreker også at alle parter i en
konflikt skal gjennomføre spesielle tiltak
for å beskytte kvinner og jenter mot
kjønnsbasert vold, spesielt voldtekter og
andre former for seksuell vold.3
For seksuell vold i krig og konflikt finnes
ikke bare i historiebøkene. Seksuell
vold skjer også i dag, og i økende grad i
krig og konflikt.4 Fortsatt voldtas mange

kvinner og jenter, men også noen menn
og gutter, av soldater og væpnede
grupper. I tillegg er mørketallene enda
større. Verden har så langt ikke klart
å begrense omfanget av seksuell vold,
og rettssystemet er i for mange tilfeller
ikke solid nok til at de ansvarlige blir
stilt til ansvar. Derfor er det for ofte
de overlevende som må ta straffen
i form av stor skam, neglisjering og
fordømmelse fra samfunnet.
Seksuell vold blir strategisk brukt
av væpnede grupper i ulike deler av
verden. Det er ment å ydmyke offeret,
utøve makt, spre frykt og bevisst skade.
Seksuell vold har også blitt en form
for terror, der tilfeldige og uskyldige
mennesker blir utsatt for dødelig vold,
gjengvoldtekter og andre former for
seksuelle overgrep.5
Flere væpnede grupper bruker seksuell
vold som en bevisst strategi i sitt virke.
Terrororganisasjonen «Den islamske
stat» har for eksempel utlyst en såkalt
fatwa, der det blir slått fast at seksuelt
slaveri er lov, og at de hellige muslimske
skrifter rettferdiggjør slik seksuell vold6.
Og i Kongo er gjengvoldtekter og sexslaveri et våpen som væpnede grupper
jevnlig tar i bruk.7

26%

av alle rapporterte
overgrep i DR Kongo ble
utført av regjeringsstyrker.

53%

av alle rapporterte
overgrep i Sudan Kongo
omhandlet barn.

4%

av overgrepsofrene
i Myanmar ber om
helsehjelp fordi de først
må melde overgrepet til
politiet.

44%

av de innrapporterte
tilfellene i Den
sentralafrikanske
republikk var
gjengvoldtekter, ofte foran
familiemedlemmer.

196

tilfeller av seksuell
vold ble anmeldt i
Elfenbenskysten i
2010/11. Ingen ble
straffeforfulgt.
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land har ikke noe lovverk
som beskytter voldtatte
menn.
«Jeg ble voldtatt da jeg var ute for å
hente fyringsved. Voldtekten gjorde
meg gravid. Samfunnet synes jeg er
motbydelig og avviser meg. Jeg ser
stadig for meg det som skjedde i hodet
mitt, og jeg sliter. Jeg frykter alle rundt
meg, og er omringet av skam. Jeg tør
ikke se noen i øynene. Jeg må alltid være
nær mamma, for hun er den eneste som
hjelper meg. Jeg vil være nær mamma.»
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Khadra, 17 år, fra Somalia

90%

av overgrepene i SørSudan blir løst gjennom
tradisjonelle rettssystem,
der løsningen ofte er at
overgriper og offer må
gifte seg.

Kvinnene, jentene, mennene, guttene
Jeanine var 29 år, gift og hadde fem barn da det skjedde. I løpet av en natt ble livet hennes snudd på hodet. Hun lå og sov da
banditter brøt seg inn i huset hennes. De tok seg til rette og voldtok Jeanine. Mannen hennes forsøkte å forsvare henne, men
måtte til slutt flykte. Barna ble sittende i en krok og se sin mor bli voldtatt av voldelige og fremmede menn. I tiden etterpå, før
Jeanine etterhvert fikk hjelp, klarte hun ikke å forlate hjemmet sitt eller ta vare på barna. Mannen forlot henne, og hun var
etterlatt alene, med sårene, frykten og traumene etter den natten da livet ble snudd på hodet.
Kvinner og jenter er de som oftest er utsatt for seksualisert
vold.8 Kampen mot seksualisert vold har også blitt et
av de mest sentrale punktene i FNs arbeid for kvinners
rettigheter i krig og konflikt.
Kvinner og jenter er ekstra utsatt for seksuell vold fordi de
oftere er ofre for sex-slaveri, prostitusjon, menneskehandel
og tvangsekteskap. I flere av landene hvor seksuell vold
er utbredt, er også barneekteskap vanlig. Kvinner som har
blitt voldtatt, kan bli gravide og sitte igjen med ansvaret for
«et barn fra fienden» som ingen vil ha noe med å gjøre. De
kan forsøke å foreta farlige aborter som skader dem og
som kan føre til død. Dette kan skape ytterligere traumer
og langvarige post-traumatiske lidelser. Jenter og kvinners
reproduktive helsebehov blir sjelden ivaretatt, prevensjon
blir sjelden brukt ved voldtekt, og de påføres ofte HIV og
andre seksuelt overførbare sykdommer.
Barn – både jenter og gutter – er en annen gruppe som
er spesielt utsatt for seksuell vold og overgrep. I noen
områder kan så mange som 80 prosent av de som er utsatt
for seksuell vold være under 18 år.9 Barn blir ofte brukt
som trofeer, og tas til fange som sex-slaver av væpnede
grupper. Barn er også utsatt for menneskehandel,
prostitusjon og overgrep fra personer som kan utøve makt
mot dem.

I tillegg til de psykiske skadene av seksuell vold, kan også
de fysiske og medisinske følgene bli ekstra alvorlige for
barn, særlig jenter, som fortsatt ikke er helt ferdig utviklet
og vil ta skade av graviditet, svangerskap og fødsel. Deres
reproduktive organer kan bli ødelagt for livet, og barna
som er utsatt for overgrep er også utsatt for HIV-smitte og
andre seksuelt overførbare sykdommer.10
Selv om kvinner og jenter er gruppene som oftest blir
nevnt som ofre for seksuell vold, er det også mange
menn og gutter som blir utsatt for denne typen vold.
Stigmatiseringen av disse kan være omfattende og de kan
bli anklaget for ikke å være «ekte menn».
En studie fra Kongo viser at 39,7 prosent av kvinnene i
landet hadde opplevd seksualisert vold, mens 23,6 prosent
av mennene hadde opplevd det samme.11 I krig og konflikt
blir seksuell vold brukt som en metode for å ydmyke, og
ikke nødvendigvis for å oppnå en seksuell tilfredstillelse.
Seksuell vold kan for eksempel brukes som en form for
tortur mot mannlige fanger.12

De 90 prosentene ingen hører om
Fatima var 14 år da hun gikk til politiet i Mogadishu for å anmelde en sjåfør som hadde
voldtatt henne. I stedet for å ta henne på alvor beskyldte politiet Fatima for å være
prostituert og de fengslet henne. En av politivaktene dopet henne ned og voldtok henne.
Det skjedde etterhvert flere ganger mens Fatima var fengslet. Tanten hennes klarte til
slutt å frigjøre henne, og Fatima fikk hjelp ved et voldtektssenter i Mogadishu. Historien
ble fortalt til nyhetsbyrået AFP13, og er et av mange eksempler på hvorfor mange av de
som overlever seksuell vold forblir tause om det som har hendt.
Det er ikke mulig å si hvor mange som
blir utsatt for seksuell vold, men man
antar at mørketallene er store. FNs
spesialutsending for seksuell vold i krig
og konflikt anslår at det for hver eneste
innrapporterte voldtekt i en konflikt
er mellom ti og tjue voldtekter som
ikke blir meldt fra om.14 Med andre ord
blir bare under ti prosent av tilfellene
dokumentert – verden har altså sett
«toppen av isfjellet».
Skam og frykt for å bli utstøtt fra
lokalsamfunnet er noen av årsakene til
at mange velger å holde de traumatiske
opplevelsene for seg selv. I tillegg er
tilliten til rettsvesen og politi veldig lav
i flere land. For eksempel står politiet
i Kongo selv på FNs liste over grupper
som står bak seksuell vold.15
Spesielt mange menn ser det som
veldig vanskelig å fortelle andre om
overgrepene de selv har vært utsatt for.
Selv om de kan fortelle om overgrep de
har vært vitne til, så sitter det langt inne
å fortelle om overgrep de selv har vært
utsatt for. Dette antas å ha sammenheng
med en frykt for å bli stemplet som
homofil, eller «mindre mann» om man
forteller om det som har skjedd. I flere
land hvor seksualisert vold er utbredt,

så er også homofili forbudt ved lov, og
dette hever terskelen for å fortelle om
overgrepene enda mer.16 I noen land kan
man også risikere å bli arrestert ved å
fortelle om overgrep fra en av samme
kjønn.17
Menn som har vært utsatt for seksuell
vold har over lengre tid blitt oversett
i hjelpearbeidet som blir gjort for
overlevende av seksuell vold. Det er
stor mangel på kunnskap og statistikk
når det gjelder omfanget av mannlige
overlevende, som enten har blitt utsatt
for voldtekter, eller har blitt tvunget til å
gjennomføre voldtekter på andre.18 Men
en studie fra Kongo viser at 23,6 prosent
av de spurte mennene hadde opplevd
seksuell vold, mot 39,7 prosent av
kvinnene.19 Dette forteller oss at seksuell
vold mot menn er langt mer utbredt enn
det de offentlige tallene forteller oss.
Mangelen på rapportering og
statistikk er et vedvarende problem.
Underrapporteringen av seksuell vold
gjør det vanskelig å identifisere og hjelpe
de overlevende. Å ikke fortelle andre
kan også føre til psykiske problemer,
langvarige helseplager og en destruktiv
oppførsel som går utover familie og
venner.20

«Jeg ga fra meg babyen for jeg ville bli
drept om jeg kom hjem med ham. Dette
er en skam for meg og mine foreldre. Jeg
ble misbrukt, og jeg er offeret, men hvor
er rettferdigheten? I dette samfunnet
er det ofrene som blir straffet. Jeg vil at
samfunnet skal beskytte meg, og gi meg
de rettighetene jeg har.»
«Hassana» fikk barn med sin
voldtekstmann, Syria, 22 år
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«Ingen menneskerettighetsbrudd har så
mange ganger blitt avvist
som uungåelig. Mange
tror fortsatt at voldtekter
i krigstid bare skjer nå
og da - som en tilfeldig
handling fra noen få
frafalne soldater»
Zainab Hawa Bangura,
FNs spesialutsending for
seksuell vold i krig og
konflikt

«Om du ser dem i ansiktet
mens de holder på, så
dreper de deg»
En kvinne fra Sør-Sudan
forteller FN om da hun
ble voldtatt
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De som voldtar
– Opprørere, soldater, politi og FN
Ved Kayanza stadion i Bujumbura i Burundi har flere tusen unge menn samlet seg. De skal gå i demonstrasjonstog, rope
slagord og synge sanger. «Vi skal gjøre fienden gravide, så de kan føde nye Imbonerakure», synger mennene som tilhører
ungdomsmilitsen Imbonerakure. Datoen er 1. april 2017, men dette er ingen aprilsnarr. En konflikt har preget Burundi de siste
årene, ungdomsmilitsen er beryktet i landet og voldtekt er ett av deres våpen.21
Et flertall av gruppene som FN har listet opp som
ansvarlige for grov seksuell vold mot sivile, er væpnede
grupper, eller terrorgrupper.22 IS, Boko Haram, Al-Shaabab
og Herrens motstandshær er blant de mest kjente. Flere
av disse gruppene har som taktikk og mål å ramme sivile
ved å bruke seksuell vold. Å voldta kan ofte være et vel så
effektivt middel for å ødelegge familier, ydmyke menn og
lokalsamfunn som det drap kan være, siden virkningene
av seksuell vold kan gjøre utslag i lang tid etter hendelsen
fant sted.23
Å holde kvinner fanget i leiren kan også bidra til å holde
moralen oppe blant opprørssoldater. Dette er soldater
med liten kontakt med omverden, og kvinnene fyller derfor
et behov som ellers ikke ville vært fylt – eller utnyttes
seksuelt fordi soldatene ønsker det.24
Kvinner på flukt er også en utsatt gruppe. I en
undersøkelse som FN gjennomførte i Sør-Sudan i 2016
svarte 70 prosent av kvinnene i en flyktningleir at de hadde
blitt voldtatt.25
Men det er ikke bare beryktede opprørsgrupper som står
på FNs liste. Der står også de militære styrkene til Kongo,
Sudan, Somalia, Elfenbenskysten og Syria. Ifølge Human
Rights Watch er regjeringshæren i Kongo den gruppen som
har flest soldater som utfører seksuell vold, selv om landet
har en lang rekke opprørsgrupper som også utfører grov
seksuell vold.26

Også FNs egne styrker står bak overgrep. I Den
sentralafrikanske republikk skal over 100 kvinner, jenter
og gutter ha blitt voldtatt og misbrukt av FN-soldater.27 En
tidligere leder av FNs operasjon i landet ble i 2015 sparket
etter at det ble kjent at en FN-soldat hadde voldtatt en 12
år gammel jente.28Soldater fra Den afrikanske union har
også ved flere tilfeller blitt beskyldt for seksuelle overgrep
mot sivile.29
Også franske soldater har blitt etterforsket etter
beskyldninger om at unge gutter utførte seksuelle
handlinger i bytte mot mat.30 Og det vekket stor
oppmerksomhet da det ble kjent at mannen som lekket
rapporten om franskmennenes overgrep, svenske Anders
Kompass, sa opp jobben sin i protest mot FNs manglende
vilje til å ta ansvar for FN-soldaters handlinger. Kompass
ble selv suspendert fra jobben etter å ha lekket rapporten
om overgrepene til media.31
De som leder FN-operasjoner og flere av de nasjonale
hærene legger strategier for å unngå bruk av seksuell vold.
Men det er ikke alltid disse strategiene når soldatene, som
fortsetter å voldta og som fortsatt får gå fri.
For opprørsgruppene er det annerledes. Der blir seksuell
vold brukt bevisst. I disse gruppene er det alt fra erfarne
soldater til unge barnesoldater som gjennomfører
gjengvoldtekter og andre former for seksuell vold.
Også kvinner kan være med på å utføre seksuell vold,
spesielt i tilrettelegging av menneskehandel og tvungne
seksuelle handlinger, som prostitusjon.32

Overgriperen går fri, offeret får straffen
«Det juridiske systemet i Kongo er hjemsøkt av korrupsjon, begrenset kapasitet og politisk innblanding. Dommerne mangler
ofte ordentlig trening og grunnleggende ressurser til å kunne gjennomføre nøysom etterforsking. På grunn av dårlig sikkerhet
i fengsler, og korrupsjon blant ansatte i fengsler og rettsvesen, så har noen returnert og truet ofrene som anga dem.»
Setningene er et utdrag fra en artikkel skrevet av Human Rights Watch.33 Det er fortellingen om en kongolesisk rettsstat som
ikke fungerer. Straffefriheten er enorm i et land hvor seksuell vold er ekstremt utbredt.
Seksuell vold var lenge sett på som en uunngåelig følge av
krig og konflikt. Det var ikke før i 1998 at FN i en rapport
for alvor løftet frem viktigheten av å motarbeide voldtekt
og seksuell vold i krig og konflikt.34 Krigen i Jugoslavia og
folkemordet i Rwanda ble i rapporten brukt som de mest
sentrale eksemplene på konflikter hvor seksuell vold var
utbredt. Senere studier har avdekket at seksuell vold er
omfattende også i en rekke andre konfliktområder.
Siden den gang har det kommet flere rapporter og
resolusjoner fra alle ulike nivåer i FN-systemet. Og det
viktigste juridiske rammeverket kom på plass i 2002 da
seksuell vold ble inkludert i Roma-traktaten, noe som førte
til at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kan dømme
personer som står ansvarlige for bruk av seksuell vold i
krig og konflikt.35
Men selv om de juridiske rammene er til stede, tok det
hele 14 år før noen ble dømt i ICC for nettopp dette. I fjor
ble Tsjads tidligere diktator, Hissene Habré, dømt for å ha
utsatt sitt eget folk for mord, tortur, voldtekter og seksuelt
slaveri.36
Det internasjonale rammeverket er altså på plass, men
erfaringene viser at veien er lang fram til en dom faller
i ICC, og foreløpig har altså ikke rammeverket blitt brukt
mer enn en gang.
Utfordringen er minst like stor på nasjonalt nivå. Seksuell
vold er et stort problem i stater som Den demokratiske
republikken Kongo, Den sentralafrikanske republikk
Somalia, Syria, Irak, Mali, Nigeria, Sør Sudan, Sudan og
andre land som er preget av konflikt. I disse landene
er rettstaten i stor grad ikke-eksisterende, og det er
også mange andre alvorlige lovbrudd som skjer uten at
gjerningsmennene blir straffet.

I ett av de mest kjente tilfellene fikk franske soldater som
var mistenkt for å stå bak overgrep saken sin henlagt i det
franske rettssystemet på grunn av manglende bevis.37
Det har blitt satt i gang arbeid for å endre holdninger og
forebygge slik voldsbruk i fremtiden, men senest i april
2017 kom nyhetsbyrået AP med nye artikler om FN-ansatte
som er involvert i saker som omfatter sexmisbruk. En
av artiklene viser til eksempler fra Haiti der de som har
overlevd sexmisbruket sitter igjen, mens overgriperne går
ustraffet.38 Vi har også sett at humanitære hjelpearbeidere
har utøvd seksuell vold ved å utnytte unge jenter og gutter
seksuelt i bytte mot mat og andre goder.
Det er gjerne vanskelig å få implementert et lovverk i land
hvor rettsvesenet er preget av manglende ressurser og
korrupsjon. I stater som Somalia, Sør-Sudan, Kongo, Syria
og Libya finnes det nesten ingen statsstrukturer, og derfor
ikke et velfungerende rettsvesen. Det hjelper derfor lite at
det finnes et internasjonalt lovverk, når implementeringen
på nasjonalt nivå ikke lar seg gjennomføre. Straffefriheten
er derfor vanskelig å hindre, og det fører i neste omgang til
mer seksuell vold siden sjansene er store for å slippe unna
ustraffet.
Det er også en utfordring at det er stor mistillit til
systemet. Mange tenker at det uansett ikke nytter å melde
fra om overgrep, og dette fører til en underrapportering,
som igjen kan føre til at problemet blir ansett som mindre
enn det faktisk er.
En annen utfordring på veien mot mindre straffefrihet for
seksuell vold er å redusere det sosiale stigmaet det er å
fortelle at man har vært utsatt for seksuell vold, og å sørge
for at politi og rettssystem har kompetanse på seksuell
vold og etterforskning.

I dag kan personer som utfører seksuell vold vite at
sjansene er store for at de kan slippe unna ustraffet. Slike
lovbrudd kan til og med begås av politimenn og soldater
i nasjonale styrker, og FNs egne styrker – personer som
skal beskytte sivile mot overgrep.

Kvinnene går sakte rundt i jezidienes helligdom Lalesh. De er
kommet hit for å få en ny start. De ble holdt som sexslaver av
IS, men har klart å komme seg bort fra det. «De overlevende»
blir de kalt. De religiøse lederne har fortalt folket at det
ikke er kvinnene sin feil at de ble utsatt for det de opplevde.
Samfunnet har gitt dem hjelp, og tatt imot dem igjen som det
de er: Mødre, døtre og søstre.
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Jezidikvinner i Lalesh, Nord-Irak

Det er også en kjensgjerning at synet
på kjønn, og kvinnerollen så vel som
mannsrollen, er ulik i forskjellige
samfunn og kulturer verden over.
Kjønnsdiskriminerende lovgivning,
manglende oppfølging av og bruk av
lovverk og ikke minst sosiale normer
og praksiser som opprettholder ulike
former for kjønnsbasert vold, bidrar
også til at seksuell vold kan finne
sted, og at overgriperen blir ustraffet i
ettertid.39
I Malaysia, et relativt utviklet land, sa en
parlamentariker senest i 2017 at det er
helt greit at voldtektsmenn gifter seg
med sine ofre, også om de er barn.40
Mens det i Jordan pågår en diskusjon
om de skal fjerne en lov som gir amnesti
til overgripere om de gifter seg med
offeret.41 Begge tilfellene viser at dagens
situasjon ikke er tilfredsstillende og at
lovverket ikke er laget for å beskytte
kvinnens rettigheter. Voldtekter blir i
disse tilfellene problematisert fordi det
er sex utenfor ekteskap, og ikke fordi det
er et overgrep mot en uskyldig person.

I flere land er det stort behov for
grunnleggende holdningsendringer
og praksiser som vedlikeholder og
forsvarer ulike former for kjønnsbasert
vold. Før man kan klare å stanse bruken
av seksuell vold i konfliktområdene,
må en rekke tiltak iverksettes fra de
ansvarlige myndigheter.
I landene hvor seksuell vold er utbredt,
er ofte kvinners deltakelse i samfunnet
lav, kvinners rett til å bestemme
over seg selv dårlig, og barne- og
tvangsekteskapvanlig. Diskriminering
av jenter og kvinner er omfattende og i
mannsrollen forventes dominans. Dette,
sammen med utbredelsen av seksuell
vold, viser at holdningsendringer
i kvinnesynet og mannsrollen er
nødvendig for å få stanset utbredelsen
av seksuell vold.
Det samme gjelder holdningene til
homofili. Mange menn som har vært
utsatt for overgrep, er redde for å bli
stemplet som homofile, eller beskyldt
for homoseksualitet. Det gjør det enda
vanskeligere for dem å fortelle om sine
opplevelser og oppsøke hjelp.

Den livsviktige hjelpen
når livet er på sitt mørkeste
«Vi må nå det punktet
hvor offeret mottar
hjelp fra samfunnet,
og mannen som
voldtar er den som
blir utsatt for stigmaet
og ekskluderingen,
og blir straffet av hele
samfunnet»
Doktor Denis Mukwege

En mann står bøyd over en benk. Han er konsentrert. Under den blå operasjonsduken
ligger det en kvinne. Mannen rekonstruerer et ødelagt underliv. Syr sammen det som ble
ødelagt da en kniv ble stukket opp i kvinnens kjønnsorganer. Hun har klart å komme seg
til sykehuset til Doktor Denis Mukwege, som altså nå står bøyd over henne. Det er Doktor
Mukwege som står bøyd over benken. Han er konsentrert. Han redder liv, midt i en av
verdens verste konflikter for kvinner og jenter.
De landene hvor seksuell vold er mest
utbredt, er ofte også de landene som
har dårligst behandlingstilbud til de
som overlever seksuell vold. I de fleste
land som er i konflikt, eller som nylig
har kommet ut av en konflikt, mangler
det et rammeverk for å kunne tilby hjelp
til de som har overlevd for seksuell
vold.42 Kongo, Somalia, Sør-Sudan og
Syria er noen eksempler på land hvor
helsetilbudet er svært mangelfullt,
og hvor det er store områder der
myndighetene har liten eller ingen
kontroll.
Hjelpen som tilbys de overlevende i
disse landene er i hovedsak basert på

innsats fra lokale og internasjonale
organisasjoner eller private aktører.
Behovene til de overlevende er mange.
Alt fra psykososial hjelp til kirurgiske
inngrep, økonomisk og juridisk hjelp, er
nødvendig for at de overlevende skal
klare å komme seg videre. Ofte har
ofrene flere kryssende behov, noe som
også stiller krav til tilbudet som ofrene
ideelt sett bør bli tilbudt.
Mangelen på behandling kan gi
langvarige plager, og det kan også
påvirke omgivelsene til de overlevende
negativt. Et seksuelt overgrep kan gi
utslag på tvers av generasjoner om ikke
skadene reduseres.

«De kom inn og startet å slå oss barna. Etter hvert voldtok
de både meg og moren min. Jeg var ti år. Vi ble tatt med til
et sted hvor jeg ble værende til jeg var 15 år. De voldtok meg.
Hver dag var det en ny mann. Til slutt rømte jeg, og ble tatt
med til sykehus. Jeg var gravid, og de fant også ut at jeg
hadde aids.»
Irene, Kongo, 18 år
FOTO: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp

En verden uten seksuell vold - hvordan?
Veien fram til en verden uten seksuell vold er lang. Mye
skal til for å bryte tausheten og øke jenter og kvinners
rett til å leve et liv uten vold. Det krever mer robuste
rettssystemer, mindre krig og konflikt, grunnleggende
holdningsendringer, og få en slutt på straffefriheten som
fortsatt får overgriperne til å gjennomføre overgrep.
Første bud er å snakke om seksuell vold – et tema som
det for ofte blir tiet stilt om, og som er et tabu i de fleste
kulturer.
FN har de siste årene tatt en del grep i kjølvannet av
Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 fra år 2000, og kvinners
rolle i krig og konflikt har fått mer oppmerksomhet på
den internasjonale agendaen. I 2012 utnevnte daværende
generalsekretær, Ban Ki-moon, en egen spesialutsending
for seksuell vold i krig og konflikt, Zainab Hawa Bangura.43
Hun har levert flere rapporter og anbefalinger til
Sikkerhetsrådet44, som igjen har vedtatt flere resolusjoner
som over tid har hevet seksuell vold på den internasjonale
sikkerhetsagendaen45. Dette er viktig og avgjørende for at
man skal få bukt med problemet, og dette er initiativ vi må
styrke og bygge videre på i fremtiden.

krav til bevisføring. Det er også et problem som bidrar til
at seksuell vold fortsetter å skje, fordi overgriperne verken
blir konfrontert eller straffet for ugjerningene.
FNs spesialutsending, Bangura, mener det i hovedsak
er tre tiltak som må til for å slutt på straffefriheten. Man
må bedre rapporteringsmekanismene, etterforskingen
og oppfølging av saker slik at de ansvarlige blir holdt
ansvarlige.47
Utover å styrke det eksisterende arbeidet som allerede
foregår, foreslår Kirkens Nødhjelp følgende tiltak for å
begrense skadene av seksuell vold i krig og konflikt, og for
å forebygge ytterligere tilfeller av seksuell vold i framtiden:
•

Opprettelse av et fond for overlevende fra seksuell
vold i krig og konflikt.

•

Å gi øremerkede midler til arbeid for overlevende av
seksuell vold i alle konfliktområder.

•

Integrere «beskyttelse og forebygging av
kjønnsbasert vold» i alle humanitære innsatser.

FN har selv lagt vekt på å forebygge seksuell vold i egne
rekker og innført strategier som skal hindre at FN-soldater
utfører seksuell vold. Det er også lagt press på andre
internasjonale styrker, og nasjonale hærer, slik at også
disse forplikter seg til å innføre tiltak som fører til mindre
seksuell vold.

Norske politikere kan også bidra i kampen mot seksuell
vold ved å:
•

Sørge for at alt det fredsbevarende arbeidet Norge
støtter skal ha som ett av sine hovedmål å beskytte
mennesker fra overgrep og seksuell vold.

Et eksempel på tiltak som skal føre til mindre seksuell vold
er innføringen av et eget varslingssystem i operasjonene.
FN-soldater skal også gå gjennom et forkurs, der de vil
møte ulike scenarioer og problemstillinger som de må
drøfte og ta stilling til. Det blir også lagt vekt på at seksuell
vold skal være tema i fredsforhandlinger og våpenhviler.46

•

Sørge for at alle mistanker om seksuell vold i blant
FN-soldater blir rettsforfulgt, og at anklagers
juridiske rettigheter blir ivaretatt.

•

Kreve at alle land som bidrar med FNs
fredsbevarende styrker må rettsforfølge soldater
som gjør ugjerninger som er utenfor deres mandat,
og at det praktiseres full åpenhet rundt disse sakene.

•

Kreve at hver FN-bataljon skal ha en etterforsker
som ser til at seksuell vold eller andre brudd på
menneskerettighetene ikke forekommer og eventuelt
blir rettsforfulgt.

Det som står frem som den aller største utfordringen
er graden av straffefrihet som fortsatt finnes i veldig
mange land. Dette er et problem som må løses på både
internasjonalt, nasjonalt og lokalt nivå. Det er et problem
som skapes av dårlige rettssystemer, svake stater og høye

(Endnotes)
1

net

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ke

14
15

r

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

i.

b.

Kilder: http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/
bgsexualviolence.shtml
http://file.prio.no/publication_files/prio/Skjelsbaek%202013.		
EJIR.pdf
http://www.un.org/womenwatch/osagi/wps/
https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/		
six-grave-violations/sexual-violence/
https://issafrica.org/iss-today/male-victims-of-sexualviolence-wars-silent-sufferers
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-		
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/spv_7704.pdf
https://carleton.ca/africanstudies/wp-content/uploads/AJ		
PH-Sexual-Violence-DRC.pdf
http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/
bgsexualviolence.shtml
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2e			
be-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/UNSPEAKABLE_
CRIMES_AGAINST_CHILDREN.PDF
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2e			
be-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/UNSPEAKABLE_
CRIMES_AGAINST_CHILDREN.PDF
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/186342
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-		
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_361.pdf
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/somalia/fatima-14skulle-anmelde-voldtekt-ble-voldtatt-av-politiet/a/23448040/
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-		
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_361.pdf, side 3
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-		
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_361.pdf,
side 32-24
https://issafrica.org/iss-today/male-victims-of-sexualviolence-wars-silent-sufferers
http://af.reuters.com/article/drcNews/idAFL5N1GZ4F4
http://af.reuters.com/article/drcNews/idAFL5N1GZ4F4
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/186342
https://issafrica.org/iss-today/male-victims-of-sexualviolence-wars-silent-sufferers
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.		
aspx?NewsID=21505&LangID=E
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-		
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2016_361.pdf,
side 32-34
https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/
consequences.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/08/
women-love-loved-boko-haram-160823120617834.html
http://www.unmultimedia.org/tv/unifeed/
asset/1796/1796878/

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47

https://www.hrw.org/report/2009/07/16/soldiers-whorape-commanders-who-condone/sexual-violence-andmilitary-reform
http://edition.cnn.com/2016/04/06/africa/united-nationspeacekeepers-sexual-abuse/
http://edition.cnn.com/2015/08/12/africa/un-centralafrican-republic-sex-abuse/index.html
https://www.hrw.org/report/2014/09/08/power-these-men-		
have-over-us/sexual-exploitation-and-abuse-africanunion-forces
http://edition.cnn.com/2015/04/30/world/france-un-carsex-abuse-claims/
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/child-		
sex-abuse-whistleblower-resigns-from-un-over-abuse-ofauthority-a7070291.html
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2e			
be-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/UNSPEAKABLE_
CRIMES_AGAINST_CHILDREN.PDF
https://www.hrw.org/news/2014/06/10/democraticrepublic-congo-ending-impunity-sexual-violence
http://www.un.org/womenwatch/daw/public/cover.htm
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-		
be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://issafrica.org/iss-today/habre-guilty-as-charged
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/01/05/
centrafrique-la-justice-ecarte-des-accusations-contre-lessoldats-de-sangaris_5058096_3210.html
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/C/CB_UN_
PEACEKEEPERS_CHILD_SEX_RING_ASOL-?SITE=AP&
SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT
http://undocs.org/A/71/818, side 5
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/		
wp/2017/04/05/malaysian-lawmaker-says-victims-couldmarry-their-rapists-even-if-they-are-children/?utm_
term=.5246be061d56
https://www.nrk.no/urix/jordan-vil-fjernestraffefrihet-for-voldtektsmenn-1.13486958
http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/about/
bgsexualviolence.shtml
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/
about-the-srsg/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/our-work/
recommendations/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/key-documents/		
resolutions/
http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/our-work/
key-initiatives/
http://undocs.org/A/71/818, side 11

Dette gjør Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp har mange års erfaring med å jobbe for å beskytte
kvinner og barn mot kjønnsbasert vold. I tillegg til helsehjelp, psykososial
og økonomisk hjelp etter overgrep, arbeider vi med holdninger i kulturen,
med religiøse ledere og med myndigheter. Vi har sterke kvinnegrupper og
ungdomsbevegelser som reiser seg og krever sine rettigheter. I tillegg
arbeider vi sammen med andre frivillige organisasjoner for at FN og
norske myndigheters fine ord om kvinners beskyttelse skal bli til handling.
De siste årene har vi med støtte fra Utenriksdepartementet utvidet
arbeidet vårt i store kriser, krigs- og konfliktområder.
Kirkens Nødhjelp arbeider med:
• Psykologisk støtte
• Helsehjelp
• Juridisk støtte
• Lese- og skriveopplæring
• Yrkesopplæring
• Beskyttelse i nødhjelpsarbeidet
vårt

• Lobbyvirksomhet overfor
myndigheter
• Arbeid med religiøse aktører
• Trekke kvinner inn i
forsoningsarbeid

Kirkens Nødhjelp har arbeid mot kjønnsbasert vold i Kongo (DRC), Mali,
Somalia, Burundi, Sør-Sudan, Etiopia, Malawi, Zambia, Guatemala, NordIrak, Libanon, Pakistan og Myanmar.

