Soups&Stories – om
samliv, kjønn og
identitet. Markering på
Festplassen, under
Kulturnatt og B-open,
2014
58 statister
Markering av antall
anmeldte voldtekter hittil
i år i Bergen kommune.
40 av statistene er
ungdommer fra
Rothaugen skole
Megafon
Voldtekts-statistikker
globalt og lokalt, blir lest
opp av en mann over
Gruppen av tolv kvinner hadde voldtekt som tema for én av sine samlinger. Overraskende sto 3 av 12 deltakere i gruppen frem og fortalte at de hadde blitt voldtatt. I
tillegg er det sannsynlig at det gjelder flere enn de tre. Vi undersøkte hos lokalt politi og i internasjonale rapporter. Tallene skremte oss. I Bergen kommune for
eksempel, er det hittil i år 58 anmeldte voldtekter. I Norge er aldersgruppen 15-24 år den største risikogruppen for voldtekt. Ingenting tilsier at voldtekt mot unge
kvinner går nedover.

STATISTIKKER LEST OPP OVER MEGAFON
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I Norge oppgir 1 av 10 kvinner å ha blitt voldtatt i løpet av livet
I Norge har 1 av 100 menn oppgitt å ha blitt voldtatt i løpet av livet
Halvparten av dem som oppgir å ha blitt voldtatt, rapporterer å ha
blitt voldtatt før fylte 18 år
Det er like mange yngre som eldre kvinner som oppgir voldtekt før
fylte 18 år. Ingenting tilsier at voldtekt mot unge kvinner går nedover.
86% av kvinnene kjenner overgriperen
overgriperen er oftest å finne blant venner, bekjente, naboer, kolleger,
nåværende eller tidligere partner.
De aller fleste overgrep skjer i private hjem
Seksuelle overgrep mot kvinner ble i 97,8 % av tilfellene utført av
menn.
Seksuelle overgrep mot menn ble i 62,5 % av tilfellene utført av
menn.
I Norge er aldersgruppen 15-24 år den største risikogruppen for
voldtekt.
11 % av voldtekts-sakene er anmeldt
Av de anmeldte sakene, endte 20 % av sakene med dømt
gjerningsmann
30 % sier at de aldri har fortalt om voldtekten til noen.
i Bergen kommune er det hittil i år anmeldt 58 voldtektssaker, det er i
tillegg anmeldt 7 forsøk på voldtekt.
40 av disse voldtektene og voldtektsforsøkene er registrert i Bergen
sentrum
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På verdensbasis blir 1 av 5 kvinner voldtatt i løpet av livet
Vold mot kvinner utgjør en global helsetrussel på linje med
HIV/AIDS og kreft
Voldtekt gir like alvorlige symptomer som reaksjoner etter
naturkatastrofer, krig og tortur.
50 prosent av kvinner i Bangladesh, Etiopia, Peru og
Tanzania har vært utsatt for psykisk og sexualisert vold av
samlivspartner. I enkelte områder i Etiopia er tallet oppe i
71 prosent
I Sør-Afrika blir 147 kvinner voldtatt hver dag
I USA blir 960 kvinner voldtatt hver dag
I Frankrike blir 25.000 kvinner voldtatt hvert år
I Tyrkia har 35 prosent av kvinnene blitt utsatt for voldtekt i
ekteskapet, og 16 prosent har opplevd det ofte
Frekvensen av voldtekt øker dramatisk under krig
I 1994 ble 500.000 kvinner voldtatt i forbindelse med
folkemordet i Rwanda.
I enkelte områder av Liberia ble 90 prosent av alle jenter
over tre år utsatt for seksuelle overgrep under borgerkrigen.
Under krigen i Kroatia og Bosnia Herzegovina ble 60.000
kvinner voldtatt
Voldtekt er den mest underrapporterte forbrytelse som
begås, og kan være opptil 50 ganger høyere enn det som
rapporteres

I mange områder er vold i hjemmet fremdeles tabubelagt og
forblir dermed usynlig. Å synliggjøre volden er derfor et
viktig ledd i arbeidet med å bekjempe vold.

