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1. Orchid Projects tilblivelse og vision

Orchid Project blev stiftet af den karismatiske ildsjæl Julia Lalla-Maharajh i 2010, 
efter at hun havde boet i Etiopien i en periode og var blevet bekendt med 
traditionen for omskæring af piger. 

Visionen var at øge hastigheden i arbejdet frem mod ”En verden fri for 
omskæring af piger”. Midlet var videndeling.

Julia har rejst verden rundt først for at undersøge, hvad der er den bedste 
tilgang, når man skal ændre en social norm – omskæring af piger er en social 
norm, ikke et religiøst krav. Dernæst for at advokere for flere ressourcer og større 
fokus i det internationale hjælpearbejde med at stoppe omskæring af piger. 

Orchid Project deler sin viden og ekspertise med partnere, der har samme 
holistiske tilgang til udviklingsarbejde, således at flere og flere kan arbejde 
effektivt og respektfuldt mod samme mål. 

Julia er i dag ambassadør for Orchid Project. Danske Grethe Petersen efterfulgte i 
2019 Julia som CEO for Orchid Project indtil december 2021. Ny CEO tiltræder i 
2022.

Julia Lalla-Maharajh, stifter



2. Orchid Project: England og Danmark

Orchid Project er er en non-profit organisation, en Charity, med 
hovedsæde i London, England, hvorfra de ansatte arbejder.

Da mange af hovedkræfterne bag stiftelsen af organisationen i 
England, kom fra Danmark, har vi herfra drevet en støtteforening på 
frivillig basis siden 2011. 

I Danmark udbreder vi kendskabet til omskæring af piger, og hvordan 
man bedst arbejder med tilendebringelsen. Og vi rejser midler til 
igangsættelse af projekter med vores partnere ude i 
lokalsamfundene. 

Når Orchid Project Danmark har rejst midler til et projekt, varetages 
projekt- og økonomistyring af kontoret i London. Der er et tæt 
samarebjde mellem England og Danmark.

Det engelske team

Den danske bestyrelse med Julia og Grethe



3. Orchid Projects organisationsstruktur

Organisationen har 8 hovedpartnere, 
heraf følgende 3 i Etiopien:

● Consortium of Reproductive Health 
Associations (CORHA)

● Harmee Education for Development 
Association (HEfDA)

● Talent Youth Association (TaYA)



4. Her arbejder Orchid Project

Orchid har projekter i 8 lande:
Senegal, Mali, The Gambia, Guinea, Guinea Bissau, 
Kenya og Indien. Og selvfølgelig Etiopien – 
markeret med rød ring.

I starten støttede vi primært projekter i Vestafrika, 
da erfaringen med denne type arbejde var størst 
der, og vi har set flotte resultater.

Vi har de senere år fokuseret mere på Østafrika, 
hvor der nu er stor interesse for at arbejde 
målrettet for at nedbringe omfanget af piger, der 
omskæres.



5. Orchid Project internationalt

Udover at arbejde med lokale partnere, arbejder 
Orchid Project med vidensdeling og politisk 
engagement globalt. 

Bl.a. har Orchid Project etableret et FGC-netværk i 
Asien og organisationen var med til at gøre England 
til forgangsland for investeringer i sagen. 

En af de største successer med det internationale 
advocacy arbejde har været, at omskæring af piger 
blev skrevet ind som delmål i FN’s 17 verdensmål. Julia og David Cameron



6. Pigeomskæring: Hvad er det?

Omskæring af piger er et skadeligt indgreb, hvor en piges udvendige kønsorganer fjernes helt eller delvist. 
Pigernes alder varierer fra land til land, men pigerne er  som regel under 5 år, når omskæringen foretages. 
Omskæring af piger kaldes på engelsk Female Genital Cutting (FGC) eller Mutilation (FGM). I Orchid Project bruger 
vi FGC, da det ikke er fordømmende og også bruges af de lokale selv.

Omskæring af piger foretages typisk uden medicinsk bedøvelse med en kniv, et barberblad eller lignende af en 
person uden lægelig uddannelse. Der findes fire typer af omskæring. De fleste får fjernet dele af de ydre og indre 
kønslæber samt klitoris. I sin mest ekstreme form sys såret sammen med torne eller snor og kun et lille hul til 
menstruationsblod og urin holdes åbent. Ved samleje og fødsel skæres pigen op igen, og nogle sys sammen igen 
efter hver fødsel.

Der er absolut ingen sundhedsmæssige fordele ved omskæring. Såret kan forårsage kraftig blødning og i værste 
tilfælde være dødeligt. Der vil være vedvarende problemer i forbindelse med vandladning, komplicerede 
menstruationer, smertefulde samlejer, fødselskomplikationer og spædbørnsdødelighed. De psykologiske og 
sociale konsekvenser er vidtrækkende.



7. Pigeomskæring: Hvorfor? Hvor mange? Hvor?

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.

På grund af sociale normer presses forældre til at udsætte deres døtre for denne farlige og unødvendige praksis. 
Omskæring af piger har fundet sted i over 2.000 år – fra før der fandtes nogen organiseret religion. Pigeomskæring 
er ikke en religiøs praksis, og findes på tværs af religioner.

Omkring 4,1 millioner piger og unge kvinder er i risiko for at blive omskåres hvert år. På verdensplan er op mod 
200 millioner kvinder omskåret. 

Vi ved, at omskæring af piger praktiseres i 30 lande - primært i Afrika, men også i Mellemøsten og Asien, og hos 
eksilbefolkninger rundt om i verden. Vi har indikationer på, at praksissen findes i over 90 lande i verden.



8. Pigeomskæring: Aissatas true story

Denne animerede film er lavet i et samarbejde mellem 
Orchid Project og vores partner i Vestafrika, Tostan.

Den belyser nogle af problematikerne og 
konsekvenserne ved omskæring, og hvordan der kan 
arbejdes med at ændre denne sociale norm.

Link til film:
https://www.youtube.com/watch?v=o1rbnC8AfPc

https://www.youtube.com/watch?v=o1rbnC8AfPc


9. Nystartet projekt i Etiopien

I 2021 startede Orchid Project med hjælp fra bl.a. Novo 
Nordisk sit arbejde med at stoppe pigeomskæring i Etiopien - 
nærmere bestemt Oromia-regionen.

I Etiopien er knapt hver anden pige mellem 15 og 19 år 
omskåret, mens det i Oromia-regionen er 76 %. Særligt i 
områderne, der grænser op til Somalia og Sudan ses den 
mest indgribende form for omskæring. 

De fleste etiopiske piger omskæres før de fylder 5 år, og stort 
set alle omskæringer foretages af ikke-medicinsk uddannede 
kvinder.

Det har været ulovligt at omskære piger i Etiopien siden 
2004, men der er meget få retssager, og der er begrænset 
viden i befolkningen om, at praksissen er ulovlig.



Nystartet projekt i Etiopien

Målet med projektet er at reducere 
forekomsten af omskæring af piger med mindst 
15% i 38 udvalgte lokalsamfund fordelt på 3 
områder i Oromia: Arsi, West Arsi og East 
Shewa.

Projektet er af en varighed på 3 år og strækker 
sig over mange forskellige indsatsområder. 

Det er dette større projekt, som 
Soroptimisterne vil være en del af, ved at 
bidrage med støtte til en mindre del af 
arbejdet.

Orchid Project har startet samarbejde med 3 lokale partnere i Etiopien: - Consortium of Reproductive Health 
Associations (CORHA) - Talent Youth Association (TaYA) og - Harmee Education for Development Association 
(HEfDA). Sammen med disse 3 partnere, er et større projekt defineret og igangsat.



10. Projekt for Soroptimisterne

Orchid Projects arbejde i Etiopien spænder over en række aktiviteter, heriblandt workshops og performance tours.

Begge disse aktiviteter udføres sammen med vores partner Harmee Education for Development Association (HEfDA) og 
det er det arbejde Soroptimisterne vil støtte med en donation på 50.000 kr.



Projekt for Soroptimisterne

Performance tours
En performance tour er en turne, hvor en teatergruppe rejser rundt og optræder med sin forestilling; en blanding 
af sange og fortællinger/rollespil om, hvordan pigeomskæring er skadeligt, at det er et brud på 
menneskerettighederne, at det er en tradition, der kan ændres og derved  lede til fordele og udvikling. 

Disse performances inspirerer, starter dialog om et svært emne og har stor positiv effekt, så der efterfølgende kan 
holdes workshops med yderligere samtale om emnet.

● Performance tours vil finde sted i alle de 3 områder, som hver har en teatergrupppe på 20 mand.
● Der vil i hvert område være mindst 6 performances på lokale markedsdage.
● Der vil derudover være performances i forbindelse med workshops i områderne.  
● Omkostninger ved performances er transport og forplejning for teatergrupperne.
● Soroptimisternes donation vil dække 100% af udgifterne til teatergrupperne.



Projekt for Soroptimisterne

Workshops
Workshops er en aktivitet, hvor trænede aktivister fra HEfDA, samler grupper ude i lokalbefolkningen og lærer dem 
om konsekvenserne ved pigeomskæring både på langt og kort sigt. De fortæller om, hvordan det er muligt at 
stoppe praksissen f.eks. hvordan det er sket i landsbyer i nabolandet Kenya. De inddrager information om love og 
menneskerettigheder og fortæller om, hvordan man kan tale om dette svære emne uden at dømme. 

Der laves workshops med blandende grupper, med kvinderne og med områdets ledere, og de unge opfordres til at 
sprede budskabet til flere og til at være ledende i forandringen ved at tage et aktivt valg og ændre den sociale 
norm, når de selv skal være forældre.

● Workshops vil finde sted i alle de 3 områder: Arsi, West Arsi og East Shewa. 
● Der vil være 12 workshops pr. måned, 4 i hvert område, hen over 1 år.
● Omkostninger ved workshops er transport og forplejning for aktivisterne.
● Soroptimisternes donation vil dække små 50% af det samlede antal workshops.



Projekt for Soroptimisterne

I Kenya har vi haft succes med samme type arbejde med 
performance tours og workshops sammen med vores partner 
SAFE.

Det ledte i 2019 til en ændring af masaiernes ritual, hvor en 
pige normalt omskæres. Ritualet, som havde mange dele blev 
ændret, så omskæring blev taget ud og erstattet af en anden 
måde at vise, at pigen var ren. 

Se SAFEs film om arbejdet her:

https://www.youtube.com/watch?v=CeUVeXRQjIg&t=2s



11. Projektets tidsplan

Når projektet i gangsættes vil det løbe over 1 år.

Etiopien oplever i øjeblikket en del uro, hvorfor arbejde i 
landet i øjeblikket er vanskeligt. Vi følger udviklingen, og 
vurderer, at der tidligst vil kunne startes nye projekter i 
2023. 

Dette forudsætter, at der er sikret funding til det 
samlede projekt, som Soroptimisternes donation er en 
del af. Grundet urolighederne er denne funding 
betinget, så vi må afvente situationen i landet, før vi ved 
om projektet kan igansættes.

Er det ikke muligt at starte projektet i Etiopien, kan 
Soroptimisternes projekt igangsættes med vores 
partner SAFE i Kenya.



12. Projektets budget



13. Rapportering fra projektet

Hvert halve år vil der blive rapporteret fra projektet. 
Soroptimisterne vil modtage en skriftlig rapport om 
det udførte arbejde, og hvordan udviklingen går. 
Rapporten findes som udgangspunkt på engelsk.

Soroptimisterne vil ligeledes modtage billeder, der 
frit kan benyttes, når der skal kommunikeres på 
sociale medier, i internt materiale osv.

Det kan forud arrangeres, at HEfDA tager billeder, 
hvor Soroptimisternes logo fremgår, således at det er 
tydeligt, at det er Soroptimisternes projekt, der er 
tale om.



14. Soroptimisterne next step

TAK

Soroptimisterne har allerede taget et vigtigt skridt på 
vejen til at stoppe pigeomskæring. Ved at vise Orchid 
Project interesse har I hjulpet med at sprede viden om 
problemet på tværs af jeres klubber.

Soroptimisternes opgave er nu at starte indsamling af 
50.000 kr. til projektet, så det kan sættes i gang i 2023.

Lykkes dette og ønsker I at fortsætte indsamlingen, kan 
flere lignende projekter sættes i gang, når yderligere 
50.000 kr. er indsamlet.

Som støtter til Orchid Projects arbejde vil 
Soroptimisternes logo fremgå af vores hjemmeside.



15. Kontrol med de indsamlede midler: Orchid Project - Statement of Fraud

Orchid Project has fully staffed Finance, Operations, and HR functions based in our London office, and our board is composed of 
professionals drawn from a variety of backgrounds, including several closely linked to the international development sector, e.g. 
Gates Foundation, Impetus, and DFID. 

We take a zero tolerance approach to bribery and corruption. We have a signed 'Anti-Corruption Policy' (signed by our Treasurer). 
This sets out Orchid Project's framework of standard procedures for in terms of fraud, bribery, and corruption detection , reporting 
and response framework. The purpose of this policy is to establish controls to ensure compliance with all applicable anti- bribery and 
corruption regulations, and to ensure that the Company’s business is conducted in a socially responsible manner. 

The policy applies to all individuals working at all levels and grades, including senior managers, officers, directors, employees 
(whether permanent, fixed-term or temporary), consultants, contractors, trainees, seconded staff, homeworkers, casual workers and 
agency staff, volunteers, interns, agents, sponsors, or any other person associated with us, or any of our subsidiaries or their 
employees, wherever located (collectively referred to as employees in this policy).

The Treasurer has primary and day-to-day responsibility for policy implementation, and for monitoring its use and effectiveness and 
dealing with any queries on its interpretation. Management at all levels are responsible for ensuring those reporting to them are made 
aware of and understand this policy and are given adequate and regular training on it.

The Treasurer reviews the implementation of this policy, regularly considering its suitability, adequacy and effectiveness. Internal 
control systems and procedures are subject to regular audits to provide assurance that they are effective in countering bribery and 
corruption.


