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Projektbeskrivelse   

 
Projekttitel: 
 

STOP OMSKÆRING AF PIGER I 
ETIOPIEN 

 
Baggrund: 
 

Vold mod piger og kvinder findes i mange kategorier. Vi mener, at 
vold ifm FGC (Female Genital Cutting = omskæring) er en overset 
opgave og efter kontakt til Orchid Project DK (OP DK), har vi besluttet 
at arbejde med dette emne i et projekt. 
Sammen med OP DK er der valgt et projekt i regionen Oromia (indb. 
antal 35 mio. 2018) i Etiopien. Hovedstaden i Oromia er Addis Abeba. 
 
76% af kvinderne i Oromia bliver omskåret. 70% af befolkningen 
ønsker, at det skal stoppe. Der er en politisk vilje til at stoppe 
omskæringen.  
Omskæringen har store fysiske, psykiske, sociale og samfundsmæssige 
konsekvenser for kvinderne og lokalsamfundet. (infektioner, 
blødninger, inkontinent, smertefuld sex, angst, depression, isolation, 
dødsfald under fødslen, manglende skolegang m.m.) 
 
Der er en soroptimist klub i Addis Abeba, som er en del af et Unions 
projekt med støtte til skolepiger. 
 
FN har erklæret omskæring af piger for et brud på 
Menneskerettighederne og på kvinder og børns rettigheder. Det er en 
social konvention, der ligger til grund for omskæring af piger. Det 
anses som en nødvendig del af en piges opdragelse, en måde at 
forberede hende til voksenlivet og sikre hende et godt ægteskab. En 
omskåret pige vil blive gift, en ikke omskåret pige vil ikke. 
 
Dette er baggrunden for vort projekt. 
Der henvises til PP udfærdiget af OP DK – som er vedhæftet her samt 
selve beskrivelsen på SI DK Projekter siden og endelig til YouTube 
indlæg. 
 
 



 
 
Formål: 
 

 
Formålet med projektet er - med baggrund i FN’s Verdensmål nr 5.3. 
Ligestilling mellem kønnene – kvindelig omskæring  - at være 
medvirkende til at nedbringe antallet af omskæringerne i Oromia 
regionen – i et samarbejde med Orchid Project DK og de tre NGO’er, 
som OP DK samarbejder med. 
 

 
Strategimål: 
 

 
- At ændre/nedbringe antallet af pige-/kvindeomskæringer 

med 15% i de 38 lokalsamfund i omtalte region. 
- At være med til at udbrede viden om FGC (awareness) 
- At mange klubber i hele landet vil støtte vort projekt   
- At få projektet ind under SI Danmarks unions projekter (aht  

indsamlingstilladelse). 
- At indsamle minimum 50.000 kr., som en start. 
- At der løbende skal ske en monitorering / evaluering af 

projektet. 
 

 
Succeskriterier: 
 

 
- Region 3 vil lykkes med at finansiere og deltage i et 

Soroptimist project under Orchid Project Danmark i Oromia, 
Etiopien.  

- At soroptimister sammen med Orchid Project DK kan samles 
om et projekt, som virkelig handler om at forbedre piger og 
kvinders liv. 
 

 
Samarbejdspartnere: 
 

 
 Orchid Project – Danmark 
 Consortium of Reproductive Health Association (CORHA) 
 Harmee Education for Development Association (HEfDA) 
 Talent Youth Association (TaYA) 

 
 
Målgruppe: 
 

 
Projektets målgruppe er kvinder og piger i Oromia i Etiopien, der vil 
blive eller har været udsat for FCG (pigeomskæring).  
Projektet skal i Oromia i Etiopien skabe varigt fravær af FGC og skal i 
Oromia i Etiopien sætte fokus i offentligheden på FGC og 
konsekvensen af FGC. 
Da det er Ochid Projects erfaring, at FGC er kulturbåren, er projektets 
målgruppe også enkeltpersoner, lokalsamfund og ledere i Oromia i 
Etiopien.  
 

 
Start og sluttidspunkt: 
 

 
Projektet forventes at starte i 2022 og vil foreløbig løbe i en 3-årig 
periode frem til midt i 2025. Ved udløbet af den 3-årige periode vil der 
skulle ske en evaluering og vurdering, om projektet skal forlænges. 
 

  



 
Aktiviteter: 
 

 
Der igangsættes aktiviteter der er dedikeret til projektet. Dette kan 
ske i form af 
 
Lokale aktiviteter så som eksempelvis 

 Afholdelse af foredrag 
 Advocacy om projektet via sociale medier, gennem 

klubaktiviteter og andre former for synlighed 
 Synliggørelse af hvad donationerne anvendes til gennem 

video indslag med NGOérne i Oromia eller gennem alternative 
former som f.eks. instagram, brev korrespondance mv. 

 Ansøgning af Fonde, herunder Unionsfonden 
 
Regionale aktiviteter 

 Fælles aktivitet til synliggørelse på en bestemt dag dedikeret 
til projektet 

 Udvidelse af projektet på sigt til at blive et landdækkende 
Unionsprojekt med mulighed for landsdækkende aktiviteter. 
 

 
Input/økonomi: 
 

 
Via aktiviteter, donationer og fondsansøgninger vil vi indsamle penge 
til projektet. Beløbene kan komme fra alle Danmarks klubber og ejer-
klubberne bindes ikke af noget beløb. 
 
Det er vort mål minimum at indsamle 50.000 kr., først når vi når dette 
beløb, vil det blive videresendt til OP DK - dermed er projektet startet. 
Der er oprettet en konto under SI Vejle (reg. 9560 nr. 6580453714) til 
indsamlingerne til vores Orchid Project. 
 

 
Input/tid: 
 

 
Projektet er beregnet til at vare 3 år. 
Arb.grp. mødes kvartalsvis via zoom og fysisk.  
Arb.grp. vil stå for opgaverne, der er forbundet med projektet.  
Arb. grp. vil gøre advocacy for projektet via Facebook, websider etc.  
Hvis projektet kommer under Unionens projekter vil arbejdsgruppen 
være ansvarlig for tekst på SI DK web sitet -  det sidstnævnte kan 
uddelegeres. 
 

 
Arbejdsgruppe: 
 

 
En fast arbejdsgruppe i DK (9 pers fra 4 klubber) kan udvides også med 
ad hoc og fleksible arbejdsgrupper.  
Arb.grp. er i tæt kontakt med OP DK og via dem med de 3 NGO’er. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Milepæle i projektet: 
 

 
Et fald på 15 % i 38 målgrupper  
1. år i projekt:  
- ved at spore antal forestillinger i landsbyer i Oromia. 
 - spore en ændring i forståelsen af FGC og dens virkninger, som følge 
af ture og gratis programworkshops.  
 
- ved at der holdes en anti- FCG- dag, der fejrer individuelle 
/samfundsmæssige fremskridt med at praktisere fællesskaber. 
 
2. år i projekt: 
 -holdninger og adfærd begynder at skifte i workshop samtale  
- medlemmer af samfundet begynder at sætte spørgsmålstegn ved 
FGC  
-casestudier af individuelle historier om forandring. 
 
3. år i projekt:  
- Samfund udvikler alternativer i stedet for omskæring.  
- Fællesskabet begynder at forene sig i beslutningen om at opgive FGC  
- Samfund styrker kvinder og piger og giver dem et valg.  
- Færre familier og lokalsamfund praktiserer omskæring.  
- Færre piger gennemgår FGC og oplever dets skadelige virkninger.  
- I stand til at måle antallet af familier, der har opgivet FGC, som et 
resultat af programmets gennemførsel ved brug af en afsluttende 
undersøgelse.  
 
- De kommende år:  
- Færre familier og lokalsamfund praktiserer omskæring  
- Færre piger gennemgår FGC og oplever dets skadelige virkninger  
- Flere græsrodsaktivister fører til ende på FGC. 
 
4. Evt. besøg fra os 
 

 
Kommunikationsplan: 
 

 
SI Vejle har kontakten til OP DK – og efter projektets opstart gives der 
status fra OP DK hvert halve år. 
 

 

Maj 2022 / Arbejdsudvalget. 

 


