
Frokostmøte 29.november på Kulturhuset i Oslo 

Fokus arrangerte: FEMISID: NÅR KVINNER BLIR DREPT 

Det ble delt ut en brosjyre om dette emnet på møtet som jeg ikke finner digitalt, men jeg fant dette 

på Fokus’ hjemmesider: Femisid: Når kvinner blir drept 

Nyvalgt styreleder i Fokus åpnet møte: Anne Mette Øvrum. Hun innledet litt om Fokus’ og deres 

arbeid, samarbeidspartnere og prosjekter.  

Innledning ved statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet. Hun la vekt på 

at likestilling er et stort verdensproblem. 1 av 5 kvinner i verden har opplevd vold det siste året. 140 

millioner kvinner bare forsvunnet gjennom årene. 33000 jenter giftet bort hver dag! Norges plass i 

sikkerhetsrådet nå gjør at man kan legge vekt på også dette problemet. Norges rolle i Istanbul 

konvensjonen er også viktig.  

Så var det en spennende panelsamtale ledet av Gro Lindstad, generalsekretær i Fokus.  

Deltagere: Nargis Nehan, kvinneaktivist og tidligere minister fra Afghanistan.  Adriana Ruiz, statsviter 

og aktivist med spesiell interesse for kvinners rettigheter og forebygging av kjønnsbasert vold. Lene 

Wold, avsnittsleder i politiet ved seksjonen for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i 

nære relasjoner og forfatter av boken «Ære være mine døtre». Lina Alvarez Reys, co-produsent av 

podcasten Voice Femina og aktivist for latinamerikanske kvinners sak i Norge.  

Femicide er et ord som dukket opp allerede på 1970-tallet i Latin-Amerika.  Det er fremdeles en sterk 

kvinnebevegelse i hele Latin-Amerika. Men det har ikke hjulpet så mye, og kvinneaktivistene står opp 

for kvinner hver dag med risiko for sitt eget liv. 10 kvinner blir drept i Mexico for eksempel hver dag! 

Og kvinneaktivister er ekstra utsatt. I 2007 ble vold i nære relasjoner gitt en Criminal Code i Latin-

Amerika og de fleste landene har implementert dette i sin egen lovgivning. Men volden fortsetter i 

dette mannsdominerte kontinentet, og det er lite håndhevelse av loven. Følg podcasten: Voice 

Femina.  

Alle var inne på 16 dagers aksjonen mot vold i nære relasjoner, og på verdensbasis har de laget en 

egen dag den 29. november: Support Women Human Rights defenders. 

Nargis Nehan kom seg på et fly ut av Afghanistan i august i år. Der er fremdeles 4-5 kvinner utsatt for 

vold. Her må man slåss på tre nivåer, stat, samfunn og hjemme. Og Taliban er terrorister, som ikke vil 

at kvinner skal ha utdannelse eller jobb for den saks skyld. Hun var veldig pessimistisk på vegne av 

sitt land, men hadde ikke tenkt å gi seg. Hun vil fortsette kampen fra Norge så godt hun kan.  

Lene Vold gjorde feltarbeid i Jordan i arbeid med sin bok. Dette handler om æresdrap i Jordan. Og 

paradokset var at de som klarte å overleve ble sperret inne i fengsel – det var lettere å plassere 

kvinnene der enn på en hemmelig adresse for deres beskyttelse. Men er det en langsiktig løsning? Og 

hva slags liv får disse kvinnene? 

Trist statistikk og personlige historier som kom frem – og vi har ikke kommet så veldig mye lengre på 

verdensbasis, og har en stor jobb igjen å gjøre.  

Tankevekkende på slutten av møtet, da publikum fra salen kunne komme med innspill. En kvinne fra 

Mirasenteret påpekte at alt snakket om hvor flinke vi var med likestilling i Norge, gjelder faktisk ikke 

innvandrere i det hele tatt. Her har vi også en stor jobb å gjøre i solidaritet med våre utenlandske 

søstre! 

Monica, 15. desember 2021   

https://www.fokuskvinner.no/aktuelt/saker/femisid-naar-kvinner-blir-drept/

