Oppfølgingseminar etter Nobelprisen.
11. desember på Det Norske Teatret.
Det ble et sterkt møte med overlevende etter seksuell vold i krig fra flere ulike land
under seminaret som FOKUS arrangerte sammen med Kirkens Nødhjelp og Peace
Research Institute Oslo (PRIO) i Oslo i går:
«Tilgang til helsetjenester er avgjørende for overlevende. Det er så mange kvinner
som har ytre og indre sår etter seksuell vold i Colombia. De må få hjelp, slik at de kan
smile igjen,» sa Eulalia Escalante fra Colombia, som selv er en overlever etter
seksuell vold.
«Vi må hjelpe kvinnene som fortsatt er i IS-fangenskap,» var budskapet fra
jesidikvinnen Najlaa Khudhur Matto fra Irak, som selv opplevde å bli kidnappet og
holdt som sexslave av IS, på samme måte som fredsprisvinner Nadia Murad. «Jeg er
takknemlig til landene som har ønsket jesidiene velkommen. Jeg ønsker å være en
stemme for kvinnene og jentene som fortsatt sitter fanget,» sa hun.
«Jeg vil at hele verden skal få vite om hva som skjer i Kongo. Hvis det ikke var for Dr.
Denis Mukwege, ville jeg ikke ha vært i live nå. Jeg ble voldtatt og fikk underlivet
ødelagt. Vi trenger fred, vi står sammen og sier nei til voldtekt!» sa Alphonsine Gisele
Banyanga fra Den demokratiske republikken Kongo, som nå er i ferd med å utdanne
seg til å bli sykepleier.
Vi fikk også møte Ajna Jusić, som selv ble født som følge av at moren hennes ble
voldtatt av en soldat under krigen i Bosnia-Hercegovina. «Skam og stigmatisering er
en stor utfordring, både for overlevende etter seksuell vold og barna som blir født
som følge av dette. De overlevende er helter, de er ikke skyldige. Min mor er en
helt,» sa Ajna som har startet sin egen organisasjon for krigsbarn i Bosnia, Forgotten
Children of War. Moren til Ajna var til stede i salen.
Gro Lindstad åpnet seminaret, og samtalen med de overlevende ble ledet av Nora
Sveås.
Etter samtalen fikk vi en forskerdialog om jussen bak alt dette og hvordan det jobbes
med både lokalt og internasjonalt å stille overgriperne for retten. Det var veldig
interessant og vi forsto godt hvor vanskelig dette er. FNs spesialrepresentant for
seksuell vold i konflikt, Pramila Patten, var også til stede.
Budskapet var tydelig: For å stoppe seksuell vold i krig må vi sørge for at
overgriperne blir stilt til ansvar og at kvinnene og jentene som opplever vold får hjelp.
Og vi må forebygge volden ved å utfordre maktstrukturene som diskriminerer kvinner
og jenter. Og Nobelprisen 2018 gjør det lettere å snakke om.
Tilslutt var det en politikerdebatt. Karin Andersen, SV, Heidi Nordby Lunde, H, Anne
Beathe Kristiansen Tvinnereim, SP og Hilde Frafjord Johnson, KrF. De var stort sett
enige om det meste og faktisk helt uenig med Dr.Mukwege om å lage enda et
internasjonalt gigafond med sete i NY og stort byråkrati. Frafjord Johnson påpekte at
det er den bilaterale bistanden i samarbeid med sivilsamfunnsorganisasjoner som
hjelper på bakken, og det er der man trenger mest hjelp, informasjon og action. Litt
skummelt når Norge nå omorganiserer hele den norske bistanden og går mer og mer
vekk fra bilateralt samarbeid. Sterk oppfølging til alt som skjedde 10. desember.
Sammen kan vi stoppe seksuell vold i krig! 💪
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