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I fokus: Ofre for kjønnslemlestelse og fistula 

Livene til utallige uskyldige mennesker har blitt knust 
av den grotesk skikken kjønnslemlemlestelse (også 
kjent som omskjæring av kvinner), og av en 
ødeleggende skade kalt fistel. I mange land blir lite 
gjort for å beskytte kvinner og jenter fra slike 
grusomme forhold. Det er få tilgjengelige ressurser som 
kan hjelpe offerne med å takle hverdagen og bygge opp 
sine liv igjen.   

Hvert år utsetter mødre i Afrika og Asia millioner av 
døtre for kjønnslemlestelse, den vanligste form for 
tortur. Antall tilfell av kjønnslemlestelse øker også i 
USA, Canada og i europeiske land. Denne voldelige og 
kulturelle skikken etterlater traumer som kan vare livet 
ut. Mange får infeksjoner, problemer med urinveiene 
og arrvev som fører til at fødsler er både farlige og 
vanskelige, slik at flere kvinner dør under fødselen.  

Fistel er en grusom skade som rammer kvinner fysisk, 
psykisk, sosialt og økonomisk. Fistel er et hull i 
fødselskanalen som blir foresaket av vanskelige fødsler. 
Voldtekt er også en årsak til denne skaden. Kvinner 
som har fistel i fødselskanalen må hver dag lide med 
inkontinens (ødelagt lukkemekanisme), skam, 
segregering og andre helseproblemer.  

Det er fullt mulig å unngå fistel, ved å få en slutt på 
barneekteskap, tidlige barnefødsler og 
kjønnslemlestelse. Det er også viktig å gi ordentlig 
omsorg til kvinner som har født. Operasjon er løsningen 
for de fleste som har fistler, men mange kvinner som 
bor i ødeliggende områder har ikke en gang råd til 
transport til sykehuset. Be med oss for disse kvinnene 
og jentene. Be også for organisasjoner som hjelper dem 
med å få ferdigheter og arbeid, forteller dem at de er 
elsket av Gud, og får dem til å nyte livet igjen.  

Takk for at du er med i bønn! 

 

Hannas bønnekalender 
august 2014 

Så blir mange forlatt mens de fortsatt blør, og ingen 
virkelig forstår hva som har skjedd eller hvorfor.  
 
 
25. Mot for mødre slik at det enorme presset fra 
familiemedlemmer ikke fører til at døtrene deres blir 
omskjært. Etiopiske kvinner kan si ifra til agenter i 
lokalsamfunnet om hvordan deres familiemedlemmer 
er, og sørge for at de som vil holde på denne skikken 
får opplæring.  
 
26. At flere menn må være med på å løse problemet 
med kjønnslemlestelse og få en slutt på det ved å 
beskytte sine søstre, koner, døtre og nieser. Menn kan 
lære om farene og skadene ved omskjæring, og godta 
at en jente som ikke er omskjært er en like god 
livspartner for en respektabel mann.  
 
27. At radioprogrammet som lærer jenter om sine 
rettigheter til å si nei til omskjæring må bli populært. De 
lærer også hvor farlig denne skikken er, og hvor de kan 
få hjelp av sine lokale ledere.  

 
28. Beskyttelse for de som underviser lokalsamfunn om 
hvor viktig det er at jenter får utdanning, og oppmuntrer 
dem til å gifte seg etter at de har fylt 18 år.  
 
29. Mot til mødre som hater den grusomme skikken 
omskjæring, men som føler det er umulig å bryte med 
tradisjoner. Mange jenter kan ikke gifte seg om de ikke 
er omskjært. Deres mødre er avhengige av ektemannen 
for å ha en stabil økonomi til å overleve. Mødre føler at 
de må sørge for sine døtres fremtid, ellers vil de bli 
utstøtt fra sine lokalsamfunn.  
 
30. At lokale ledere må forstå viktigheten med å gi 
utdanning og ferdighetstrening for jenter, til og med 
dem som har giftet seg i ung alder.  
 
31. At lokale ledere må gjøre mer for å overbevise eldre 
kvinner om å slutte med å omskjære jenter, og at 
lederne må lære opp og ansette disse kvinnene slik at 
de kan undervise andre. Denne inntekten vil erstatte 
den de mistet da de sluttet med omskjæring.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversatt og tilrettelagt til norsk ved Åshild Appleyard. 
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Vi ber for/om 

1. De som skriver manus til radioprogram på engelsk og 
oversetter dem til amharisk og Ari. Radioprogrammet er 
et drama som lærer kvinner og deres familier om 
årsakene til fistel, og hvordan det kan bli kurert.  
 
2.  Hamlin sykehus og Desta Mender-senteret, som 
begge behandler fistler I Etiopia. Be for legene og 
sykepleierne som har lange arbeidsdager og behandler 
de mange pasientene som trenger det.  
 
3. Familien til kvinner som lider av fistel, at de må bry 
seg om disse kvinnene og ikke la dem lide mer ved å 
forlate dem, eller tvinge dem til å bo i skur langt borte fra 
alle andre.  
 
4. Kvinner som har lidd på grunn av fistel, at de må få 
venner som trøster dem og hjelper dem til å få operasjon 
og bli helbredet mentalt sett, slik at de kan bli Guds 
sterke kvinner.  
 
5. Kvinner som har blitt operert for fistel, men ikke kan 
dra tilbake til sine landsbyer. Derfor bor og arbeider de i 
nye lokalsamfunn med nye venner, som lærer dem mye. 
Be for de mange fistelpasientene som utdannes til å bli 
sykepleiere og jordmødre.  
 
6. Kvinner i ødeliggende områder i Etiopia og 
Afghanistan som har fistel, men ikke tilgang på lege som 
kan bekrefte at de har det. Siden deres lokalsamfunn ikke 
forstår at fistel har sammenheng med vanskelige fødsler, 
blir kvinner som lider ofte sett på som hekser eller 
mennesker som er forbannet. Be om at lokale ledere må 
lære og formidle videre at man kan bli frisk av fistel ved å 
bli operert.  
 
 
7. Produsentene av Håpets kvinner- programmet på mer 
enn 60 språk. De lager programmer som forteller kvinner 
at de er dyrebare i Guds øyne, og fortjener å bli 
respektert, elsket og verdsatt av sine familier.  
 
8. At lokale ledere må gjøre mer med de underliggende 
medisinske og sosioøkonomiske årsakene som fører til 
at kvinner mister livet på grunn av komplikasjoner i 
svangerskapet. Enda flere blir skadet eller får livet 
ødelagt på grunn av fistel.  

 
9. At lokale ledere må beskytte jenter slik at de ikke blir 
giftet bort i ung alder og får barn, og at de må promoter 
utdanning og ferdighetstrening for jenter slik at de kan 
ha sunne og produktive liv.  

 
10. Desperate, fattige kvinner som holder ut emosjonelle 
og fysiske traumer når de føder, fordi babyene deres ikke 
kan komme ut fra små fødselskanaler. Slike fødsler fører 
ofte til at barnet dør, og noen ganger må barnet kuttes 
opp og komme ut i flere deler. Disse mødrene får så fistel 
på grunn av at det innvendige vevet ikke fikk tilført nok 
blod i dagene mens fødselen pågikk.  
 
11. At flere sykehus og klinikker må gi opplæring om 
fisteloperasjoner, slik at flere kvinner kan få hjelp.  
Afghanistan og Pakistan har kun ett sykehus hver som 
hjelper de tusener av kvinner som lider av dette. Pakistan 
har nesten 5000 nye fistelofre hvert år, og nesten 30,000 
dødsfall som er relatert til svangerskap.  
 
12. Jenter som blir tvunget til å gifte seg, og så må lide 
fordi de gjentatte ganger blir voldtatt av sine men. 
Resultatet blir ofte fistel, ustoppelige blødninger, 
graviditet (selv om kroppene deres er for unge til å føde) 
og noen ganger død.  
 
13. At lokalsamfunn må tilby transport til alle vordende 
mødre slik at de kan føde på klinikker, og ikke bare til dem 
som har påbegynt fødselen for flere dager siden. Da er 
det ofte for sent å redde babyene og forhindre at mor blir 
skadet.  
 
14. Et bedre grunnlag for å gi økonomisk støtte til 
sykehus som opererer kvinner med fistel, og til å utdanne 
flere leger, sykepleiere og jordmødre slik at fødslene blir 
trygge.   
 
15. At lokalsamfunn må lære sine familier om faren ved 
barneekteskap, og om hvor viktig det er å spise 
næringsriktig mat, slik at jentene får sunne kropper med 
tanke på fremtidige svangerskap.  
 
16. Flere husly og bosteder som er rimelige, slik at 
kvinner som er forlatt kan starte på nytt og få et trygt 
hjem for seg selv og sine barn.  
 
17. Regjeringen i Kenya som prøver å lære lokalsamfunn 
om hvor farlig kjønnslemlestelse er. En undersøkelse 
blant Masai-kvinner viste at de støtter kjønnslemlestelse, 
og står fast på at det er en del av deres kultur, slik at 
regjeringen burde la slike skikker være lovlige.  
 
Siden loven mot kjønnslemlestelse ble vedtatt har skikken 
blitt praktisert i hemmelighet og mange jenter blir 
omskjært rett etter at de er født.   
 

18. Ruth Mbennah, som er regional koordinator for 
Prosjekt Hanna- team i Afrika. Be om at hun på en 
bønnetro og strategisk måte må nå ut til kvinner som 
strever med livets skuffelser og utfordringer, og trenger 
å oppleve Guds kjærlighet.  
 
19. At mødre, fedre, lærere og religiøse ledere må ytre 
offentlig at de er kritiske til den kulturelle skikken 
kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse medfører 
grusomme fysiske og psykiske smerter for unge jenter, 
og arrene og skadene de får hindrer dem fra å få barn 
senere i livet.  
 
20. Unge jenter i Sentral-Asia, Etiopia, India, Liberia, 
Midtøsten, Mosambik, Nepal, Uganda og andre land 
som blir tvunget til å gifte seg før de er 18. Mange er 
bare mellom 6 og 14 år, og forstår ikke konseptet med 
samliv før de blir voldtatt av sine ektemenn, som er mye 
eldre. De fleste gifte jenter får ingen utdanning, og 
mange er tjenere for sin svigerfamilie som slår dem, 
dreper dem eller får dem til å ta selvmord for å 
unnslippe all lidelsen.   
 
21. Organisasjoner som jobber med å få lokalsamfunn 
til å forstå hvor farlig kjønnslemlestelse er, og ledere 
som engasjerer seg i kampen med å få mennesker til å 
legge denne skikken bak seg. De gir jenter en bedre 
sjanse til å ha sunne liv og beskytter familier mot å bli 
utestengt. Be om at disse lokalsamfunnene må feire 
slutten på denne skikken, som kan være livsfarlig og 
fører til ubeskrivelig mye smerte og lidelse.  
 
22. Innføringen av lover i USA som hindrer familier fra å 
ha skjulte og ulovlige seremonier hvor de omskjærer 
jenter, eller fra å transportere jenter hit for å gjøre dette. 
Mange innvandrere fra Somalia, Ghana, Sierra Leone, 
Egypt og andre land tar jenter ut av landet for å 
omskjære dem, også kalt «ferieskjæring.»   
 
23. At folk må tørre å være åpenlyst kritiske og formidle 
til andre hvor farlig omskjæring er. I land som Somalia, 
Guinea, Djibouti og Egypt er det veldig vanlig, og det 
har bare vært en liten nedgang i land som Chad, 
Gambia, Mali, Senegal, Sudan eller Yemen. Vær med og 
be, fordi færre blir omskjært i Kenya og Tanzania, og 
antall jenter som blir utsatt for dette har nesten blitt 
halvert i Benin, Den Sentralafrikanske Republikk, Irak, 
Liberia og Nigeria.  
 
24. At de millioner som har blitt rammet av omskjæring 
må bli helbredet følelsesmessig. Små jenter og kvinner 
har traumer etter at de først har blitt nedtrykt av andre 
kvinner og så omskjært, noen ganger med sløve kniver. 

Gjennom bevisstgjøring, radioprogram og målrettet forbønn ønsker Prosjekt Hanna å gi medfølelse, oppmuntring og håp til lidende kvinner verden over. Radioprogrammet Håpets kvinner sendes på 
64 språk. Den månedlige bønnekalenderen er oversatt til 77 språk og distribueres i 124 land. Norea er Prosjekt Hannas partner i Norge. I tillegg til å distribuere og oversette bønnekalenderen, støtter 

Norea Prosjekt Hanna økonomisk i Albania, Usbekistan, Turkmenistan, Kambodsja, Etiopia, Kenya og Tanzania. Gavekonto: 8220 02 90158. Merkes: Prosjekt Hanna. 


