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Vold i bred betydning omfatter 
både fysisk, psykisk, materiel, 
økonomisk og seksualiseret 
vold.  Fremtrædelsesformerne 
er mange: slag, spark,  trusler, 
ydmygelser, udstødelse 
fra sociale sammenhænge, 
 omskæring af piger og unge 
kvinder, trafficking, for blot at 
nævne nogle.

FORMÅL
Projektet er et paraplyprojekt, der skal 
inspirere og støtte unionen, regioner 
og klubber til at lave projekter, der har 
til formål at sætte fokus på vold mod 
 kvinder og piger, herunder trafficking, 
for derigennem at stoppe voldelig 
adfærd, samt at støtte kvinder og piger, 
der allerede har været udsat for vold, i at 
kunne genskabe et godt liv.

MÅLGRUPPE
Målgruppen for projektet er  kvinder og 
piger, som har været udsat for vold.

Projekter kan også have fokus på 
mænds adfærd, med det formål at 

hindre dem i at udøve vold mod 
kvinder og piger.



FAKTA
Nogle tal fra 2019 på fysisk vold:
•  I Danmark er 33.000 kvinder hvert år udsat for 

partnervold

•  Hver 10. unge kvinde under 24 år har været 
udsat for vold fra en nuværende eller tidligere 
kæreste

•  1 ud af 3 kvinder på verdensplan bliver udsat 
for fysisk eller seksuel vold i deres levetid

•  I Europa udsættes mindst 1 ud af 5 kvinder for 
fysisk vold i deres levetid

•  Mellem 500.000 og 2 millioner mennesker er 
årligt offer for trafficking. Kvinder og piger 
udgør ca. 80% heraf.

•  I Europa er hovedparten af de mange menne-
sker, der er ofre for tvangsarbejde, kvinder og 
piger, som handles til prostitution. 

•  1/3 af alle kvinder i udviklingslandene bliver 
gift før de er fyldt 18 år, og hvert 7. sekund 
bliver en pige under 15 år gift.

•  Halvdelen af alle drab på kvinder bliver begået 
af partneren, mens kun ganske få mænd bliver 
dræbt af deres kone eller kæreste.

•  I dag er mere end 200 millioner piger og unge 
kvinder omskåret verden over, og 2 millioner 
omskæres fortsat hvert år.

Ansøgning om støtte
Projektet er åbent for, at 
andre organisationer – gerne 
i samarbejde med klubber/ 
regioner/union – kan få 
 bevilget midler fra projektet.

Projektet er nærmere 
 beskrevet på SI Danmarks 
hjemmeside –   
www.soroptimist-danmark.dk

Støtte til projektet
Medlemmer eller andre, 
der ønsker at støtte med 
et  økonomisk bidrag, kan 
 indsætte donationer på  
reg. nr. 2600 og konto 
 nummer 6875974643



FAKTA OM SI DANMARK
Soroptimist International Danmark er en NGO (Non Governmental 
Organisation) for kvinder. Organisationen har rådgivende status i FN.

I Danmark er der klubber over hele landet og klubberne arbejder med 
projektarbejde og moneymaking aktiviteter i forhold til at fremme 
kvinder og pigers status i hele verden.

Soroptimist International er neutral i partipolitiske og religiøse spørgs-
mål og lægger vægt på at skabe et bredt netværk mellem  kvinder – 
både socialt og professionelt.

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