En global
skyggepandemi
Et blikk på vold mot kvinner i
Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika
i lys av Covid-19-pandemien

Vold mot
kvinner og
jenter øker
verden over
Vold mot kvinner og jenter har økt som følge av Covid-19-pandemien. Vi har fått synliggjort et tydeligere bilde av de underliggende årsakene, omfanget
og konsekvensene av denne globale skyggepandemien1. Ikke bare har tallene økt, men det globale
samfunnsproblemet blir i stor grad oversett. Allerede
før pandemien inntraff var volden og de ulike konsekvensene av den så alvorlig at det utgjorde en pandemi i seg selv. Vold mot kvinner og jenter blir registrert,
men er satt i skyggen av koronapandemien.
Nedstenging og isolasjon gjør det vanskeligere å oppsøke hjelp og rapportere om vold i hjemmet2. I noen

land har i tillegg pandemien blitt brukt som en mulighet til innstramming av kvinners og jenters rettigheter.
Konservative politikere har de siste årene trappet opp
sin innsats mot «kjønnsideologi», og myndigheter ser
nå sitt snitt til å trekke seg fra viktige konvensjoner og
avtaler. Det fører til tilbakeslag for kvinner og jenters
rettigheter flere steder i verden.
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LatinAmerika
I Latin-Amerika, et kontinent som har 14 av de 25 landene med høyest kvinnedrapsrate i verden, blir 12
kvinner drept hver dag3. Selv om statistikkene er uklare eller manglende, tyder alt på en forverret situasjon
under pandemien, og at det er enda farligere å være
kvinne eller jente i Latin-Amerika nå.
Antall drepte kvinner i Argentina i år er det høyeste på
10 år, til tross for massive protester og økt synliggjøring av vold og drap. Argentina har vært vitne til over
50 kvinnedrap (femicide) på under to måneder, og en
økning på 25% i antall henvendelser til krisetelefoner
for partnervold sammenlignet med tiden før pandemien4.
Colombia viser en stigning på 50% i antall rapporteringer om partnervold5, mens hjelpetelefoner rapporterer

om en generell økning på 91% i antall henvendelser
sammenlignet med i fjor. Bare fra mars til april i år
steg antall oppringninger til hjelpetelefoner med hele
142%. Den ekstreme økningen har ført til at flere kvinner ikke fikk den hjelpen de trengte. Drap på kvinner
har også blitt enda vanligere, i et land som ellers også
kan vise til dyster statistikk på antall kvinnedrap. Før
pandemien ble én kvinne drept annenhver dag, mens
nedstengingen har ført til rapportering på drap av kvinner hver 25. time. Ifølge Colombian Women’s Observatory rapporteres det om partnervold hvert tiende
minutt, og om seksuelle forbrytelser hvert 21. minutt6.
International Rescue Committee rapporterer om en
økning på 70% i antall henvendelser til krisetjenester
og -sentre for kvinner og voldsofre i El Salvador i løpet av pandemien, samtidig som 95% av lokale og offentlige hjelpeapparater har holdt stengt7. Estimert har
El Salvador fra før mellom 6.1 og 13.9 kvinnedrap per
100 000 kvinner. Det plasserer landet i topp fem-listen
over land med de høyeste kvinnedrapsratene. I denne

toppen ligger også Honduras, med et anslag på mellom 5.1 og opptil 32.7 kvinnedrap per 100 000 kvinner8.
Guatemala hadde over 600 rapporterte kjønnsbaserte
drap på kvinner i 2017, og har lenge vært et av de farligste landene for kvinner i verden. Det gjelder særlig
for alle de kvinnene og jentene på flukt som migrerer igjennom landet hvert år9. I Jalapa, en by sør-øst

i Guatemala ikke langt fra Guatemala City, er partnervold den vanligste kriminaliteten. Av alle sakene politiet i Jalapa får inn hver uke, gjelder rundt halvparten
vold mot kvinner eller jenter10. En del av virkelighetsbildet er at land med de største kvinnedrapsratene i
regionen, som Guatemala, også opplever de høyeste
drapsratene generelt, noe som gjør at drap av kvinner
og jenter og partnervold ofte blir oversett eller ignorert
av myndighetene (fotnote10). Som så mange andre
land i Latin-Amerika går ikke tallene ned så lenge de
dyptliggende holdningene til kjønnsroller i samfunnet
ikke blir tatt tak i.

I land som Guatemala, Honduras og El Salvador er
situasjonen for kvinner så farlig at de ser seg nødt til
å migrere eller flykte landet. Ofte er realiteten slik at
kvinner som opplever partnervold ikke får den beskyttelsen de trenger fra myndighetene, og frykter for livet.
De få tilfellene hvor menn blir dømt for vold mot partneren sin får de korte fengselsstraffer. Det er med på
å gjøre det livsfarlig for kvinner og jenter som er i voldelige forhold, fordi menn vet at det får liten eller ingen
konsekvens. Til tross for risikoen som assosieres med
migrasjon, er den lavere enn risikoen for å bli drept i
eget hjem11. Uten mulighet til å bo trygt i sitt eget hjem
tvinges kvinner på flukt. Da er risikoen for seksuell
vold, kidnapping, trafficking og vold generelt høy. Kvinner som flykter fra kjønnsbasert vold er ofte ofre for det
samme problemet på veien mot beskyttelse12.
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I Mexico har pågangen til nødtelefoner økt med minst
36% siden nedstengingen startet13. Landet har sett en
stigning på hele 137% i antall drepte kvinner de siste
fem årene, og kunne i februar i år rapportere om 10
drepte kvinner hver dag14. I løpet av de første åtte månedene i år meldte mexicanske myndigheter om 645
kjønnsmotiverte drap av kvinner15. Ifølge aktivister og
kvinneorganisasjoner er dette tallet mye lavere enn realiteten, og noen estimerer at over 2000 kvinner har
blitt drept siden mars16. Til tross for den rystende statistikken og den mørke virkeligheten jenter og kvinner
i Mexico hadde før, og nå under pandemien, nekter
Mexicos president for at økningen har funnet sted.
Brasil er det landet med flest kvinnedrap hvert år, med
over 1200 rapporterte i 2018. Det tilsvarer 1.1 drap per
100 000 kvinner. Også dette tallet vurderes å være en
grov underrapportering. Brasil anses å ha det mest
mangelfulle dataregistreringssystemet i verden på det-

te området17. Dette forverres av at landet ledes av en
ekstremt høyrepopulistisk mann, med Donald Trump
som forbilde, og som har referert til kvinner som idioter
og horer, og i stor grad undergraver kvinners rettigheter18.

Venezuela sin situasjon før pandemien var allerede
svært bekymringsverdig, med høy inflasjon og mangel
på mat, medisiner og drikkevann. Koronakrisen har
forverret disse tilstandene ytterligere, som resultat av
stengte grenser og bevegelsesbegrensninger. Det har
igjen ført til alvorlige konsekvenser for kvinner og jenter, som nå opplever enda høyere risiko for fysisk, seksuell og emosjonell vold enn før. En rapport fra Redd
Barna viser en stigning på 80% i antall henvendelser
til hjelpetelefoner. Ifølge rapporten svarte nesten 90%
av alle hjelpearbeiderne, som deltok i undersøkelsen,
at de vanligste formene for vold de møter i sitt arbeid
er psykisk vold (100% av tilfellene), fysisk vold (88%
av tilfellene) og seksuell vold (25% av tilfellene). Den
økte volden er direkte knyttet til nedstenging og isolasjon fra samfunnet, samt den dype humanitære krisen
som fører til mangel på hjelpetilbud for kvinner og familier. I Venezuela er kjønnsbasert vold og partnervold
kronisk underrapportert og et tema som blir møtt med
stigma19.
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Afrika
Ansatte ved en hjelpetelefon i Kenya kan fortelle at
antallet henvendelser om partnervold steg fra 86 henvendelser i februar til over 1200 i juni i år20. Ifølge Kenya National Council on Administration of Justice har
landet hatt en kraftig økning i seksuell vold. Voldtekt
stod for 36% av alle de rapporterte hendelsene21. I tillegg viser en studie at 23,6% av respondentene har
vært vitne til, eller hørt om, partnervoldhendelser i sine
nærmiljø siden innføringen av restriksjonene22.
Til tross for noe fremgang i Etiopia er vold mot kvinner og jenter fremdeles et alvorlig problem, med rot i
kjønnsbaserte holdninger. I 2016 viste en undersøkelse at nesten 1 av 3 kvinner mellom 15 og 49 år hadde opplevd fysisk eller seksuell vold23. Siden det al-

ler første tilfellet av Covid-19 ble registrert har Etiopia
opplevd manglende kapasitet hos landets krisesentre
på grunn av stor pågang. Pandemien har også gjort
det vanskeligere å oppsøke politiet etter en voldshendelse, grunnet usikkerhet og uvisshet om hjelpetilbud
blant befolkningen. Mange voldtekthendelser blir derfor ikke rapportert og mange kvinner opplever gjentakende vold24.
Under nedstengingen i perioden mars til april kunne
Sør-Afrika vise til en kraftig økning i antall rapporterte voldshendelser basert på kjønn, med totalt 10,660
rapporterte gjennom telefonhenvendelser. I løpet av
bare to uker i juni, fra første dagen av innføringen av
mindre strenge restriksjoner, opplevde landet en rystende bølge med kvinnedrap utført av menn, de fleste
i nær relasjon til kvinnen. På den korte perioden ble
hele 400 kvinner drept, noe presidenten i Sør-Afrika
selv reagerte sterkt på. Han påpekte de underliggende årsakene, blant annet farlige holdninger til kvinner
i landet, alkoholmisbruk og forskjellige konsekvenser
av pandemien, med særskilt vekt på isolasjon og økonomiske utfordringer25.

I Nigeria har voldtekt og drap på unge kvinner økt de
siste månedene. I mai 2020 rapporterte politiet om 717
voldtektshendelser over hele landet, men det antas at
det er høye mørketall26. I Tanzania er årsakene til vold

mot kvinner og jenter ganske like de i Sør-Afrika, blant
annet små og dårlige boforhold, økt rusmisbruk, begrenset tilgang til hjelpe- og helsetjenester, og mangel
på støtteapparat. Før pandemien estimerte FN at 1 av
3 kvinner opplever vold i løpet av livet, og å være innestengt med sin overgriper forverrer situasjonen27. Politi
som jobber med kjønnsbasert vold i seks forskjellige
distrikter, forteller om en økning i rapporterte hendelser av kjønnsbasert vold på 174% fra januar til april i
år, sammenlignet med samme periode i fjor28.
I februar 2019 erklærte presidenten i Sierra Leone,
Julius Maada Bio, om en nasjonal nødsituasjon på
grunn av seksuell- og kjønnsbasert vold etter å ha
hørt vitneforklaringen til en fem år gammel jente som
ble lammet etter å ha blitt voldtatt. Mellom januar og
mai 2020 ble det registrert 1272 hendelser relatert til
seksuelt misbruk og vold mot kvinner og jenter i Sierra Leone, men som Nigeria antar man at det er høye
mørketall29.
I 2016 kom en nasjonal undersøkelse i Uganda frem til
at hele 50% av kvinner mellom 15 og 49 år i et forhold,
opplever fysisk og/eller psykisk vold minst én gang i
løpet av livet,30 og 30% opplever dette gjentatte gan-

ger. Dette betyr at hjemmet allerede er et farlig sted
for mange, og da koronapandemien kom ble situasjonen forverret. Uganda Association of Female Lawyers
(FIDA) har blant annet vært vitne til en økning på hele
522% i telefonisk rapportering av partnervold (fotnote
32).
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Asia
Data viser at siden Covid-19-utbruddet har vold mot
jenter og kvinner intensivert, særlig i hjemmet. I løpet
av de siste 12 månedene har mer enn 37% av kvinner
i Sør-Asia, 40% av kvinner i Sørøst-Asia og 68% av
kvinner i Stillehavet mellom 15-49 år opplevd seksuell
og/eller fysisk vold utført av en intim partner.
I 2019 ble Afghanistan rangert som nr. 170 av 189 på
Gender Development Index, blant annet på grunn av
kvinners begrensede tilgang til utdanning, økonomisk

uavhengighet og politisk deltakelse. I tillegg er vold
mot kvinner og jenter et svært utbredt problem, med
tall som tyder på at hele 87% kvinner opplever partnervold. Statistikk indikerer også at Covid-19 har påført
kvinner og jenter enda større utfordringer og risiko, i
tillegg til at den humanitære situasjonen er svært prekær, og konflikt, politiske og religiøse spenninger er en
del av hverdagen. Særlig blir det enda vanskeligere å
få tilgang til nødvendige helseressurser og -tjenester
for kvinner etter hvert som pandemien varer i Afghanistan31.
Minst 25% av alle kvinner i Bangladesh opplevde vold
før pandemien inntraff i landet. International Rescue
Committee rapporterer om en 50% økning mellom
februar og mars i år32. Singapore har også sett lignen-

de statistikk, med 33% økning i antall familierelaterte
voldshendelser rapportert over telefon i februar, sammenlignet med samme tid i fjor. Sosialarbeidere understreker konsekvensene av isolasjon og melder at
60% av de daglige klientmøtene nå er relatert til vold
i hjemmet, noe som er en stigning på 30% fra i fjor33.

Palestinas humanitære krise har forverret alle former
for kjønnsbasert vold, inkludert seksuell vold, partnervold og barneekteskap. Avstand, bevegelsesbegrensninger og høye terskler for å rapportere om volden
grunnet stigma og frykt for konsekvenser gjør at over-
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levende og utsatte kvinner ikke får tilgang til viktige krise- og helsetjenester. Disse tjenestene har svært begrenset kapasitet, og befolkningen har lite informasjon
om hva som er tilgjengelig. Bare 0,7% av kvinner som
har overlevd kjønnsbasert vold søker hjelp34. Pandemien har ført til en økning på 57% i slike henvendelser
på telefon, noe som kan tyde på at karantene og isolasjon har utsatt kvinner og jenter for mer vold35.

Bare i 2019 ble 474 kvinner drept i Tyrkia,36 og 38%
av kvinner i landet opplever vold minst én gang i livet37.
Kun 11% av voldshendelsene blir rapportert38. Ifølge
Istanbul Security Directorate har landet sett en økning
i partnervold på 38% i mars 2020 sammenlignet med
mars 2019. Samtidig rapporterer Turkish Federation of
Women’s Association en økning på 80% i fysisk vold
mot kvinner i samme periode. Til sammenligning med
dette rapporterer tyrkiske myndigheter om en nedgang
på 7% i antall voldstilfeller mot kvinner etter starten på
Covid-19-pandemien, noe som viser store avvik i den
nasjonale monitoreringen og rapporteringen om vold
mot kvinner, samt viljen til å avdekke, synliggjøre og ta
problemet på alvor.

I løpet av de siste
12 månedene har mer enn
37% av kvinner i Sør-Asia,
40% av kvinner i Sørøst-Asia
og 68% av kvinner i Stillehavet mellom 15-49 år
opplevd seksuell og/eller
fysisk vold utført av en
intim partner50.

Norge
& Europa
Siden starten av Covid-19-pandemien har hjelpelinjer og voldstelefoner over hele Europa rapportert
om en kraftig økning i antall telefoner fra kvinner.
I Norge opplever 150,000 vold i nære relasjoner hvert
år39. Kvinner er mer utsatt for alvorlige former for vold
og seksuelle overgrep enn menn og opplever flere
voldshendelser i løpet av livet. Nesten 1 av 10 kvinner
i Norge oppgir å ha vært utsatt for alvorlig psykisk eller
fysisk vold fra nåværende eller tidligere partner i løpet
av livet40. Kun 25% anmelder det til politiet41. 1 av 10
kvinner i Norge rapporterer om voldtekt, og 86% av tilfellene blir begått av noen de kjenner42. Rundt 40% av
alle voldtekter blir begått av partner eller ekspartner.
Bare 10% av alle voldtektssaker blir anmeldt til politiet,
og hele 84% av sakene som anmeldes blir henlagt,
noe som gjør at menneskerettighetsorganisasjonen
Amnesty omtaler situasjonen som tilnærmet straffefrihet for voldtekt i Norge43.
Tall fra undersøkelsen Saminor har gjennomført, hvor i
alt 12,000 samiske kvinner deltok, viser at nesten 50%
av alle samiske kvinner i Norge har vært utsatt for en
form for vold, de fleste av en partner. Dette ekstreme
tallet gjør at både sametingspresident Aili Keskitalo
og Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) med god grunn kritiserer regjeringen for
å ignorere problemet44. Sistnevnte understreker i sin

rapport at når hverken hjelpeapparatet eller politiet
har særskilt kompetanse om samiske språk og kultur,
er det vanskeligere å beskytte personer med samisk
bakgrunn. Rapporten beskriver den generelle voldssituasjonen for kvinner og jenter i Norge som en alvorlig
menneskerettighetsutfordring, og at de doble tallene
i samiske miljøer viser en ekstra sårbar situasjon for
urfolkskvinner i Norge45.

Frankrike opplever også en stigning i voldsstatistikken under pandemien, med 30% flere partnervoldsaker siden mars46. Landet har i tillegg en oppsiktsvekkende statistikk på kvinner drept av sin partner, med
en økning fra 121 drepte i 2018 til 146 i 201947.
I et land hvor 40% av voldshendelser mot kvinner skjer
av en partner eller familiemedlem, har vold i hjemmet
økt ytterligere i Russland som følge av Covid-19-pan-

demien. Men det er høye mørketall, og mellom 60-70%
av kvinnene rapporterer ikke voldshendelsene. Årlig
blir tusenvis av kvinner myrdet av ektemannen sin48.
Man ser liknende økning i Spania. De to første ukene
av ”lockdown” mottok den nasjonale hjelpelinjen 18%
flere telefoner enn i samme periode måneden før49.

For hver tredje måned nedstengningen fortsetter globalt, forventes en
økning på ytterligere
15 millioner
kjønnsbaserte
voldssaker51.
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For mer informasjon om vold
mot kvinner globalt i lys av
Covid-19-pandemien, besøk
www.16days.no
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