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•  I 2016 blev mere end 17.600 rumæn-
ske piger mellem 15 og 19 år  mødre.

•  600 babyer kom til verden født af 
 teenagers under 15 år.

•  2.500 af fædrene til disse børn var 
mellem 15 og 19 år gamle og 200 var 
endnu ikke fyldt 15 da barnet blev 
undfanget.

•  Hvert år er der mere end 25.000 
 mindreårige mødre i Rumænien.

•  I hele Europa indtager Rumænien 
førstepladsen inden for dette område.

•  Ud af 1.000 kvinder som føder er der 
hvert år 43 mindreårige.

•  Hvert år er der 40.000 forladte børn i 
Rumænien.

•  Hvert år bliver 300.000 børn overladt 
til slægtninges pleje - forældrene 
arbejder i udlandet.

•  Ca. 40% af teenagers som føder et 
barn inden de fylder 18 dropper ud af 
deres studier.

Specialister peger på en række typiske 
træk hos en teenager mor: 
•  sexuelt misbrug 

•  rygning

•  stoff er 

•  fattigdom 

•  dropper ud af skolen 



•  manglende adgang til uddan-
nelse eller mangel på fælles-
skab ansporer unge piger til at 
blive gravide i en ung alder

•  mangel på tilstrækkelig 
 information om seksuel 
 uddannelse 

•  gruppepres og trend der går 
ud på at starte sex livet så 
tidligt som muligt

I Rumænien giver loven faktisk 
ret til efter det 16. år
•  at blive oplyst om prævention 

også uden forældrenes viden

•  at kunne fortsætte deres 
skole gang under graviditet

•  at få børnehaveplads som 
unge mødre

Men en ting er lovgivning, noget 
andet er de kulturer som ofte 
styrer virkeligheden

Derfor vil Soroptimister Inter-
national Rumænien gennem-
føre en kampagne, hvor de gør 
opmærksom på teenagepigers 
rettigheder og vil i samarbejde 
med skolernes lærere præ-
senterer kampagnen for de 
ældste klasser

Herudover vil Soroptimist 
International Rumænien 
støtte nogle af de mest 
udsatte unge mødre 

Dette projektarbejde 
støttes af SI Internatio-
nal Danmark



FAKTA OM SI DANMARK
Soroptimist International Danmark er en NGO (non-governmental, 
 folkelig organisation) for kvinder. Organisationen har rådgivende 
status i FN. 
I Danmark er der klubber i hele landet og klubberne arbejder med 
projektarbejde og money making aktiviteter i forhold til at fremme 
kvinder og pigers status i hele verden.
Soroptimist International er neutrale i partipolitiske og religiøse 
spørgsmål og lægger vægt på at skabe et bredt netværk mellem 
 kvinder både socialt og professionelt.
Evt. støtte til projektet kan indsættes på dette kontonummer: 
Reg.nr. 2600 – konto nr. 4392717620  

Læs mere om organisationen på
www.soroptimist-danmark.dk/
www.facebook.com/Soroptimistdanmark/
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