Rapport fra Regional konferanse om vold mot kvinner
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Islamabad i Pakistan
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Bakgrunn for deltagelse
Seniorrådgiver Line Nersnæs, Politiavdelingen i Justisdepartementet og daglig leder Tove
Smaadahl, ved Krisesentersekretariatet mottok 25. august en henvendelse fra den Pakistanske
ambassaden i Norge med invitasjon til norsk deltagelse på en regional konferanse om vold
mot kvinner i Islamabad, Pakistan 7. og 8. september 2005.
I tillegg hadde den pakistanske ambassaden invitert en representant fra Overseas Pakistani
Womans Network i Norge, Mobina Tanviir.

Mobina Tanviir og Line Nersnæs i konferansesalen på

Målsettingen med konferansen var å utarbeide en deklarasjon der landene tilknyttet South
Asian Association for regional cooperation ( SAARC), Bangladesh, Bhutan, India,
Maldivene, Nepal, Pakistan og Sri Lanka )skulle forplikte seg til å arbeide aktivt for å
bekjempe all vold mot kvinner. I tillegg var det et mål å sette vold mot kvinner på dagsorden
og bidra til erfaringsutveksling mellom deltakerlandene.
Den pakistanske regjeringen ved the Ministry of Woman Development stod som arrangør av
konferansen, som var den første i sitt slag i SAARC regi. Foruten SAARC landene var Norge,
Sverige, Canada, Hellas, England, Jordan, Kenya, Tyrkia og Sveits invitert til å delta på
konferansen.

Åpningssesjon
Konferansen ble offisielt åpnet av Pakistans president general Pervez Musharraf onsdag
7. september. I sin tale pekte Musharraf på viktigheten av å avskaffe stammesystemet
( tribalism ) og føydalisme i arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner. Det er innenfor disse
”systemene” volden legitimeres og opprettholdes hevdet Musharraf. For å bekjempe vold mot
kvinner er det ikke tilstrekkelig å ha et lovverk som beskytter ofrene og straffeforfølger
overgriperene. Det må også iverksettes tiltak som sikrer at aktørene straffesakskjeden
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(politiet, påtalemyndigheten og domstolene) følger opp, og gjør lovverket ”virksomt”.
Holdningsendringer er et nøkkelord i denne sammenheng. Videre la han avgjørende vekt på å
vise at vold mot kvinner er et globalt problem, og ikke ”Pakistan – spesifikt” eller islam
relatert.
Presidenten understreket også viktigheten av å styrke kvinners stilling i samfunnet generelt og
viste til at 29.000 kvinner er representert i lokale, regionale og nasjonale politisk institusjoner
i Pakistan pr. dato. En utvikling som i følge Musharraf har skutt fart etter 1999.
Etter president Musharraf fulgte et innlegg av Nilofar Bakhtiar, statsråd i Womans
Development Ministry. Hun la som presidenten vekt på viktigheten av å bekjempe vold
gjennom å styrke kvinners posisjon i samfunnet generelt – ”the first step towards ending
violence against woman is to empower woman”.
I følge Bakhtiar er volden i all hovedsak forårsaket av kvinners underordnede posisjon i det
pakistanske samfunnet. Videre la hun frem hovedpunktene fra en fersk rapport om kvinners
stilling i Pakistan. Rapporten viste blant annet at ;
•
•
•
•
•

fra januar til juli 2005, ble det rapportert 169 æresdrap, 1163 voldtektssaker, og 108
gjengvoldtekter Pakistan
hvert åttende minutt rapporteres det om ”brannskader”, der ofrene i all hovedsak er
kvinner
vold i nære relasjoner utøves i 32 % av de registrerte sakene av ektefellen. I 53 % av
sakene er voldsutøveren en mannlig slektning.
kvinner utgjør 48 % av Pakistans i alt 162 millioner innbyggere og bare 42 % av disse er
lese- og skrivekyndige
kvinner utgjør 1.1 % av politistyrken i Pakistan

Nilofar Bakhtiar, statsråd i Womans Development Ministry og noen av kvinnene som deltok på konferansen
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Bakhtiar avsluttet sitt innlegg med å vise til de tiltak som allerede er iverksatt for å bekjempe
vold mot kvinner, herunder Pakistans ratifisering av SAARC konvensjonen om
menneskehandel og de initiativ som er tatt ovenfor politiet for å bidra til bedre håndtering av
saker om vold i nære relasjoner.
Etter åpningssesjonen gav hver av de syv SAARC landene og Afghanistan en ti minutters
presentasjon av situasjonen vedrørende vold mot kvinner i de respektive landene. Sett fra
norsk side var presentasjonene nedslående med hensyn til det omfang vold mot kvinner har i
disse landene, men det ble også vist til mange gode initiativ som er iversatt, samt tiltak som
var på trappene, og som forhåpentligvis vil bringe arbeidet med å bekjempe alle former for
vold mot kvinner et langt stykke fremover.
Gruppediskusjoner
Den norske delegasjonen var påmeldt til gruppe to der temaet for diskusjonen var former for
vold ( psykisk, fysisk og strukturell ). Temaene for de tre øvrige gruppene var knyttet opp mot
lovgivning, rehabilitering av ofre og sensibilisering av nøkkel aktører.
Gruppediskusjonen ble innledende med forberedte innlegg fra Sverige, Norge og Pakistan.
Sverige var representert ved politisk rådgiver i Justisdepartementet Nisha Besara.

Tove Smaadahl forteller om former for vold og om krisesentrenes erfaringer under debatten

Besara gav en presentasjon sluttdokumentet fra en konferanse som ble avholdt i Stockholm i
desember 2004, der temaet var bekjempelse av patriarkalsk vold mot kvinner med fokus på
æresrelatert vold. Hovedkonklusjonen fra konferansen var en erkjennelse av at patriarkalsk
vold mot kvinner ikke er knyttet opp mot noen spesiell religiøs retning eller noe geografisk
sted, men er et globalt fenomen og fremstår med ulikt utrykk og i ulik størrelsesorden. Vold
mot kvinner må bekjempes med en rekke virkemidler, herunder gjennom tiltak for å fremme
likestilling, gjennom lovgivning, gjennom tiltak på arbeidsmarkedet og gjennom tiltak i regi
av utdanningsinstitusjonene.
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Etter Stockholmskonferansen har Sverige gjennomført en studie av nasjonale og
internasjonale tiltak for å bekjempe vold og undertrykkelse av kvinner, med særlig fokus på
æresrelatert volden. Studien har avdekket at omfanget av slik vold er stort og bygger blant
annet på de tall som er fremlagt i Unicef rapporten ”Breaking the Earthenware Jar” – en
kartlegging av omfanget av vold mot kvinner i Sør Asia. Unicef rapporten kan bestilles fra
denne adressen : http://www.unicef.org/publications/index_4344.html
Avslutningsvis understreket Besara behovet for å følge opp de internasjonale forpliktelser de
fleste av deltakerlandene på konferansen har sluttet seg til.
Line Nersnæs gav en presentasjon av de nasjonale tiltak som Norge har iverksatt for å
bekjemp vold i nære relasjoner, med særlig fokus på politiets arbeid og de
samarbeidsstrukturer som er etablert på nasjonalt og regionalt nivå. Videre ble det gitt en
beskrivelse av omfanget av vold i nære relasjoner basert på tall fra NIBR undersøkelsen (
2005 ). Det norske innlegget følger vedlagt rapporten. Sammendrag av NIBR rapporten kan
hentes her : http://www.nibr.no/content/view/full/2217

Line Nersnæs som deltar i paneldebatten

Etter innleggene fulgte en rekke spørsmål og innspill fra gruppen, hvorav representantene fra
Pakistan var svært opptatt av de norske erfaringene med voldsalarm og besøksforbud i eget
hjem. Tyrkia understreket betydningen av ikke å bruke kultur som forklaring på vold.
”Etnifisering” av volden bidrar til å miste av syne de fellestrekk vold mot kvinner har på tvers
av sosiale, kulturell og religiøs tilknytning.

Konferansens andre dag ble innledet med oppsummering av diskusjonene i gruppene, der
gruppenes anbefalninger skulle nedfelles i et sluttdokumentet/deklarasjon fra konferansen.
Denne sekvensen ”skled” noe ut både i tid, form og innhold, da en rekke av deltagerne hadde
synspunkter som ikke var fanget opp i gruppediskusjonene og ba om å få fremføre disse i
plenum. Forsøksvis kan gruppenes anbefalninger oppsummeres slik :
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•
•
•
•
•

Det må utvikles nasjonale planer for å bekjempe vold mot kvinner
Arbeidet for å bekjempe vold mot kvinner må institusjonaliseres – prosjektbaserte tiltak er
ikke varige
Det bør foretas en gjennomgang av de respektive lands lovgivning med hensyn til å sikre
det rettslige grunnlaget for å beskytte ofrene og straffeforfølge gjerningspersonen
Det må legges til rette for et utstrakt samarbeid mellom myndighetene og det sivile
samfunn ( NGOs)
Iverksette tiltak for å øke kvinneandelen på alle nivåer i offentlig virksomhet og politikk

I Pakistan hadde de iverksatt flere tiltak for å forebygge vold. En skoleklasse var invitert til konferansen for å
synliggjøre dette arbeidet.

Etter fremleggelsen av gruppenes
anbefalninger var det lagt opp
til en paneldebatt, der både
Sverige, Norge, Tyrkia, Sveits
og Canada var representert.
På bakgrunn av at oppsummeringen av gruppediskusjonen
tok så vidt mye lenger tid enn
planlagt, ble paneldebatten i
sin helhet benyttet til diskusjon
av deklarasjonsforslaget.
Deklarasjonen ble i etterkant av
konferansen sendt den norske
delegasjonen, og kan leses
bakerst i rapporten.
Line Nersnæs og Nilofar Bakhtiar
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Kommentar fra norske delegasjonen
Etter den norske delegasjonens vurdering legger deklarasjonsforslaget et godt fundament for
det videre arbeidet med å bekjempe vold mot kvinner. Forslaget henviser til- og bekrefter de
forpliktelser som ligger i CEDAW konvensjonen, Bejing Plattformen, Bejing + 10,
Menneskerettighets- konvensjonene av 1966 og Sikkerhetsrådets resolusjon 1325, kvinner,
fred og sikkerhet. Teksten erkjenner at det er en utfordring å oversette gode intensjoner til
praktisk handling som styrker kvinner stilling. Utfordringene er i hovedsak knyttet til å
institusjonalisere og systematisere de tiltak som iverksettes for å forebygge og bekjempe vold
mot kvinner. Reaktive ad hoc tiltak skal erstattes av en mer proaktiv og systematisk
tilnærming. Videre oppfordres det til større vektlegging av forebyggende tiltak gjennom å
fremme likestilling mellom kvinner og menn på alle samfunnsområder.
Spørsmål knyttet til tvangsekteskap ble ikke berørt, verken i gruppediskusjonene eller i
plenum.

Konferansen ble avsluttet med en offisiell
middag hos statsminister Mr Shaukat Aziz.
Før middagen ble servert gikk statsministeren
og hans kone og hilste på sine gjester.
Kvelden ble avsluttet med kulturelle innslag.
Med bakgrunn i den strenge sikkerheten
var det ikke lov å ha med mobil, kamera eller
håndveske. Derfor har vi naturlig nok
ikke bilder fra dette arrangementet.
Det var god stemning blant deltagerne
i bussen hjem fra middagen.
Konferansen gav oss også mulighet til å
komme i kontakt med andre organisasjoner
som jobber mot vold mot kvinner.
Det ble utvekslet erfaringer, rapporter,
kunnskap, informasjon og strategier.
I henhold til at Norge har drevet krisesentre i
27 år, vakte brosjyren om The Women`s shelters
in Norway stor interesse.

Deltagelse i den offentlige debatt
Konferansen fikk stor mediadekning, både gjennom nasjonale aviser og TV. Både Line
Nersnæs og Tove Smaadahl ble intervjuet av flere avis og nyhetskanalen på tv, samt at vi
deltok på en tv debatt om temaet under konferansen. Under debatten fikk vi store problemer
da spørsmålene ble stilt på engelsk, men to av deltageren svaret på hindu og urdu. Dermed
forsto vi ikke hva som ble sagt, og hadde dermed ikke mulighet til kommentere deres
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uttalelser. Dermed uteble den store debatten, men vi fikk formidlet våre opplevelser av
konferansen, samt erfaringer fra arbeidet i Norge rundt vold mot kvinner.

Besøk på et krisesenter i Islamabad
I løpet av de to siste årene hadde den pakistanske regjering gitt støtte til opprettelse og drift av
10 krisesentre.
De fleste ble drevet av frivillige organisasjoner i samarbeid med The Ministry of Woman
Develpoment. Majoriteten av disse hadde åpnet i løpet av 2005. Fra juni 2004 fram til våren
2005 hadde 2788 voldsutsatte kvinner fått støtte og hjelp på et av krisesentrene.
Krisesenteret den norske delegasjonen besøkte ble drevet av en frivillig organisasjon med
midler fra The Ministry of Woman Develpoment.
Dette krisesenteret ble startet i 2005, og hadde bare vært i drift i noen måneder. Senteret var
døgnåpent, og bestod av to hus. Det ene inneholdt administrasjon og mottak, samt en jurist
som gav de utsatte juridisk rådgivning/bistand. Advikaten var behjelpelig med anmeldelse av
volden. Krisesenteret hadde også ansatt en sosialkurator og en psykolog. Dette tilsier at
krisesenteret kunne tilby, i motsetning til norske krisesentre, både helse-, sosial- og juridisk
bistand på samme sted.

Statistikk over henvendelser og kategorier over typer vold hang på en tavle på mottaket.

I et hus ved siden av mottaket lå krisesenteret der de voldsutsatte kvinnene og deres barn
bodde. Her kunne kvinnene bo i inntil tre måneder, og oppholdet var kostnadsfritt.
I huset, som krisesentre flest, var det flere soverom med felles kjøkken og bad. Her laget
beboerene mat, vasket og tok selv ansvaret for sine barn.
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Fra et av soverommene på krisesenteret

Tove Smaadahl i samtale med en kvinne og hennes barn

I samfunn, som i Pakistan, spiller storfamilien en fundamental rolle. I følge islamsk familielov
har mannen plikt til å forsørge kvinnene ved å gi henne mat, klær og bolig. At en kvinne
bryter ut av ekteskapet aksepteres sjelden, selv om hun utsettes for vold. Et slikt brudd kan
påføre kvinnen stor skam og sosial utstøtelse. Verdighet og identitet knyttes til hennes rolle i
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familien. Hennes oppgaver som hustru og mor er de viktigste i hennes liv, og det er gjennom
sin innsats for familien at kvinner blir verdsatt. At en kvinne bryter med disse rollene tilsier at
hun går glipp av den posisjonen hun har i sin familie og miljø.
For de fleste skilte kvinner var den eneste muligheten å flytte hjem til sine foreldre, der de
ville representere både en ”moralsk” og økonomisk byrde for familien.
Krisesenteret hadde derfor en arbeidsstue der kvinner ble opplært til blant annet søm. Dette
var en viktig opplæring i forhold til å danne grunnlag for kvinnenes mulighet til å skaffe seg
inntektsgivende arbeid. Kvinnene var da i bedre stand til å mestre sin økonomiske hverdag
etter at de hadde brutt med overgriper/familien.
Gjennom krisesenteret kunne kvinnene også søke om støtte gjennom mikrofinansordninger,
særlig til innkjøp av symaskiner og stoff. Hver kvinne kunne gjennom denne
finansieringsordningen få inntil RS 15000 til å etablere systuer eller annen inntektsgivende
virksomhet.
Samtidig er det pakistanske samfunn i endring. Nasjonal politikk har de senere årene satt
kvinners rettigheter på dagsorden, og vi traff en aktiv kvinnebevegelse som kjempet for
kvinners rettigheter i Pakistan. Mange likhetsorienterte muslimske kvinner deltar i dag aktivt
både på hjemmebane, i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

Møte med den norske ambassaden
I tillegg til å delta på konferansen gjennomførte delegasjonen møte med den norske
ambassaden i Islamabad både før og etter at konferansen var avsluttet. Den norske
ambassadøren var svært positiv til at den norske delegasjonen, som gjennom sin deltagelse
både i den offentlige debatten og på konferansen, hadde bidratt med gode innspill og
erfaringer fra Norge i arbeidet mot vold mot kvinner. På sikt ville dette bidra til et tettere
samarbeid med pakistanske myndigheter og ambassaden rundt tematikken. Ambassaden stilte
seg også svært positive til å motta innspill/ideer for å få til et samarbeid mellom Norge og
Pakistan på disse områdene.

Tove Smaadahl
Krisesentersekretariatet

Line Nersnæs
Justisdepartementet
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