






Vold mot kvinner og jenter i 
Kongo



Institusjonalisert diskriminering
av kvinner

186/187 i 2020 i
kjønnsulikhetsindeksen. Kongo

• Vedvarende politisk ustabilitet og usikkerhet som resulterer i
fravær av rettsstat og mangel på infrastruktur

• Strukturelle årsaker til konflikt

• Makt (patriarkalsk system);

• Land (usikkerhet om eierskap);

• Identitet (dynamikk basert på etnisk identitet);

• Usikkerhet (langvarig vold, svakhet hos den nasjonale
hæren og politiet, tilstedeværelse av mange væpnede
grupper).

• Voldtekt brukt som våpen i krig



Dr Denis Mukwege’s Panzi
Foundation

- Panzi sykehus

- Dorcas hus

- City of Joy

- Badelika

Der det er håp er det 
muligheter





Da jeg krabbet på knærne hjem 
etter voldtekten var jeg ikke et 
menneske lenger. Da jeg kom 
hit til Panzi og Dorcas begynte 
jeg å leve igjen, forteller Kika 
Ngalja (50)

KIKA NGALJA



Det var midt på natten, og jeg 
lå og sov da banditter brøt seg 
inn i hjemmet vårt. De skadet 
meg, og voldtok meg. Mannen 
min forsøkte først å forsvare 
meg, men flyktet. I mens satt 
barna livredde i en krok i huset 
og så på, forteller Jeanine.

JEANINE CEMANABO



Helse
Psykososial  

støtte

Reintegrering
og økonomisk
uavhengighet



Det aktuelle prosjektet for Inner Wheel er 

«Dorcas hus»



Dorcas Hus



Dorcas hus er organisert i 4
avdelinger:

• Krisesenter

• Læring og Kurs

• Barnevern

• Reintegrering og stabilitet



Krisesenter:

- Boenhet

- Psykososial støtte

- Medisinsk oppfølging



• Systue og broderi

• Såpelaging

• IT

• Bakeri

• Skjønnhetspleie

• Kurvfletting

• Lese- og regne-ferdigheter

Læring og Kurs



• 75% av damene kommer
sammens med sine barn

• 5% er gravide

• Barnehage

• Utdanning

Barnevern



• Oppfølging i nye eller
eksisterende hjem

• Invitasjon til å bli med i 
kvinnegrupper der de 
eksisterer

• Sosiale grupper

• inntektsgenererende 
aktiviteter

• mikrokreditt

Reintegrering og 
stabilitet



• Barnevern:

• Utdanning for barn av mødre som har blitt voldtatt

• Støtte til oppbygging av ungdom (jenter) som har 
vært ofre for seksuell vold

• 6 sykepleiere

• Krisesenteret

• Psykologbistand

• Sosialarbeidere

• Boenheten, inkludert mat

• Aktiviteter for de som bor der

Støtten til Dorcas Hus


