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DEN 59. KVINNEKOMMISJON

Vold mot kvinner har fått 

en ny arena. På nettet blir 

kvinner forfulgt, trakassert og 

truet på livet.

AV AURORA HANNISDAL

Denne uka avholdes den 59. kvinnekommi-
sjonen i New York. I år er det tjue år siden 
Beijing-erklæringen, som regnes for å være en 
merkestein for kvinnerettighetsarbeidet i ver-
den. På årets kvinnekommisjon skal arbeidet 
med handlingsplanen fra Beijing evalueres. Et 
av handlingsplanens hovedområder er bekjem-
pelsen av vold rettet mot kvinner. I år, tjue år 
etter, er vold mot kvinner fremdeles et aktuelt 
tema, og den tar stadig nye former i det digi-
tale århundre.

Nettvold har fått mer oppmerksomhet den 
siste tiden, etter at kvinnelige politikere i 
Storbritannia, Italia og andre europeiske land 
har valgt å markere avstand mot den internet-
trakassering og trusler som de selv opplever. 
I USA og Canada har tre unge jenters selvmord 
skapt sterke reaksjoner. Rehtaeh Parsons, 
Audrie Pott og Amanda Todd tok alle sitt eget 
liv etter å ha vært utsatt for krenkelser på nett. 
Før hennes død la 15 år gamle Amanda Todd 
ut en video på YouTube der hun forteller om 
hvordan hun ble presset til å blotte seg for en 
mann via webkamera, og om netthetsen som 
til slutt ble for mye for henne.

I India handler halvparten av alle anmeldel-
ser som dreier seg om datakriminalitet, om 
kvinner som opplever at pornografiske bilder 
med kvinnenes ansikter limt inn blir publisert 
på nettet sammen med telefonnumrene deres. 
I Uganda risikerer kvinner som blir utsatt for 
såkalt hevnporno – pornografiske bilder eller 
video som publiseres på internett uten tilla-
telse fra den avbildede – at de selv blir krimi-
nalisert under landets antipornografilov som 
kom i år. 

Vold mot kvinner på nett er et tema som blir 
tatt opp ved flere anledninger på kvinnekom-
misjonen. Nettvold eller nettbasert hatkrimi-
nalitet mot kvinner kan defineres som enhver 
form for kjønnsbasert eller seksualisert vold 

uttrykt gjennom informasjons- og kommuni-
kasjonsverktøy som internett, mobiltelefoner 
og videospill. Ved hjelp av disse kan offentlig 
ydmykelse spres med letthet og avsenderen 
kan operere anonymt. Nettvolden henger tett 
sammen med hatkriminalitet, men kan også 
knyttes til vold i nære relasjoner. Forfølgelse 
og overvåkning er eksempler på det siste, 
mens trusler, sjikane og mobbing oftere dukker 
opp i sammenheng med hatkriminalitet.

Forandring. FN regner med at 95 prosent av 
all aggressiv oppførsel og krenkelser på nett 
er rettet mot kvinner og har mannlige avsen-
dere. 94 prosent av alle kvinnene som svarte 
på en undersøkelse gjort av det internasjo-
nale organisasjonsnettverket Association for 
Progressive Communications (APC) i Pakistan, 
hadde mottatt krenkende telefoner eller mel-
dinger fra menn de ikke kjente. 

Den sørafrikanske feministen Jan Moolman 
var en av deltakerne i paneldebatten om nett-
vold i New York på mandag. Hun har lenge 
engasjert seg i kampen mot vold mot kvinner 
på nett gjennom sitt arbeid i nevnte APC. Hun 
mener at internett har forandret kvinners til-
gang til fundamentale rettigheter og friheter: 
«Voldshandlinger fra den virkelige verden spei-
les online. Digitale verktøy forandrer hvordan 
kvinner opplever og responderer på vold,» sa 
Moolman på et tidligere debattmøte.

Digitale verktøy forandrer 
hvordan kvinner opplever og 
responderer på vold.»  
Janine Moolman

Hun trakk fram virale voldtektvideoer som 
et helt eksepsjonelt fenomen innen nettbasert 
hatkriminalitet rettet mot kvinner. I 2012 ble 
fenomenet kjent for alvor etter at gjengvoldtek-
ten av en utviklingshemmet jente i Sør-Afrika 
ble filmet og distribuert via mobiltelefoner. En 
voldtekt er et enkelttilfelle som er traumatisk 
nok i seg selv, men med gjengivelse i videoform 
blir den et traume som gjentas til evig tid og 
som offeret totalt mister kontroll over, ifølge 
Moolman.

På Filippinene har man tatt juridiske grep 
for å unngå at voldtektvideoer blir publisert på 
nett. I 2009 kom loven mot foto- og videovoy-
eurisme. Den kriminaliserer vold mot kvinner 
som blir begått ved å lage og sirkulere bilder 
eller video av kvinner som utfører seksuelle 
handlinger, eller av deres kjønnsorganer. 

Mørketall. Også i Norge er det kvinner som 
utsettes mest for nettvold i form av hatytringer 
og seksuelle krenkelser. En Respons-analyse 
viser at fenomenet er verst for jenter fra 16 til 
20 år. Kripos har opprettet en gruppe som skal 
se på hatkriminalitet på nett, og politiet i Oslo  
  
 Fortsetter på side 2

TIDSSKRIFTET  
VAGANT:  
FANATISME!
SIDE 10 OG 12 | SAMFUNNSKRITIKK

ET SLAG FOR 
HVERDAGSPRATEN 
I NORSK FILM 
SIDE 14 | FILM

JENS BJØRNEBOE OM 
YTRINGSFRIHETEN 
 
SIDE 16 | ORIENTERING

OVERVÅKNINGS- 
SAMFUNNET ER  
EN REALITET.  
MEN HVA SÅ? 
SIDE 13 | FILMER

TERRORIST! 
HVEM ER DE  
SOM KALLER  
ANDRE DETTE?
SIDE 5 | KONFLIKT

MILJØ 

Norsk teknologi forandrer 

fem millioner liter saltvann 

til ferskvann på én dag – 

med bølgekraft. Samtidig 

tørster folk i Gaza, de 

tømmer grunnvannreservene 

sine. Hva kunne norske 

bøyeanlegg bidratt med i en 

slik situasjon?

AV KIM BREDESEN

Vannrensing. Ferskvann utgjør 2,5 prosent 
av alt vann på jorden, og bare én prosent av 
vannet er tilgjengelig. Knapphet på ferskvann 
er blitt et stadig voksende problem. Ifølge 
900 statsledere, ledere i sivile organisasjoner 
og forretningsliv, er vannmangel den stør-
ste globale trusselen mot menneskeheten. 
Konklusjonen: Etterspørselen etter ferskvann 
vil overgå bærekraftige forsyninger med 40 
prosent. Statistikk fra FN viser at allerede nå 
mangler én av ni mennesker tilgang til drikke-
vann, og én av tre lider under utilstrekkelige 
sanitære forhold.  3,5 millioner dør hvert år 
grunnet mangel på vann. Urbanisering og kli-
maendringer vil trolig eskalere denne trenden. 

Særlig i Saudi-Arabia, i Persiagulfen og Nord-
Afrika er ferskvann blitt en verdifull ressurs. 
Derfor har nye løsninger for å få tilgang til 
ferskvann fått høy prioritet. Områdets behov 
for drikkevann er forventet å tredoble seg, til 
110 millioner kubikkmeter vann per dag, innen 
2030. For å løse denne utfordringen bruker 
blant annet Saudi-Arabia store energiressur-
ser på å rense saltvann. Det forbrukes rundt 
1,5 millioner fat olje hver dag for å drive avsal-
tingsanlegg. Disse forsyner landet med 50 til 
70 prosent av drikkevannet innbyggerne har 
behov for. Israel er et annet land der det settes 
av betydelige ressurser på avsaltingsanlegg. 
Innen 2016 forventes det at 50 prosent av vann-
tilførselen i Israel kommer fra avsalting. 

Vannmangel i Gaza. Selv om flere land i 
Midtøsten investerer store summer i å for-
bedre tilgang på rent drikkevann, er det sær-
lig ett strøk i regionen hvor ny infrastruktur 
for rent drikkevann er totalt fraværende. På 

den svært folketette Gazastripen i Palestina 
preger vannmangel hverdagen til de fleste 
på en ytterst prekær måte. Der bor det 1,8 
millioner mennesker innenfor et areal på 360 
kvadratkilometer. Ifølge tall fra lokale myndig-
heter er bare fem prosent av ferskvannet på 
kyststripen mulig å drikke. Gjennomsnittlig 
vannforbruk i Gaza er 70–90 liter per person 
per dag. Verdens helseorganisasjon har satt 
100 liter per dag som et anbefalt minimum for 
forsvarlig forbruk. 

Israel overfører 4,2 millioner kubikkmeter 
vann per år til Gaza. Israelerne har også sagt 
seg villig til å selge fem millioner kubikkmeter  
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SØR-SUDAN 

Lekkede dokumenter 

kritiserer Norges rolle i 

Sør-Sudan. Liv Tørres i 

Norsk Folkehjelp frykter 

regional krise etter at 

fredssamtalene i landet igjen 

har kollapset.

PEDER ØSTEBØE

Ti kvinner ble skutt i underlivet fordi de nektet 
å la seg bli voldtatt. En av dem var høygravid 
og en annen ble voldtatt til hun døde. Dette er 
noe av det som kommer fram av en rapport 
fra en uavhengig kommisjon. Rapporten ble 
lekket og fanget opp av blant andre NRK. Her 
er den høyaktuell: Norge har de siste 15 årene 
bidratt med store diplomatiske og økonomis-
ke ressurser for å støtte opp under opprettel-
sen av et selvstendig Sør-Sudan. Nå møter de 
viktigste vestlige støttespillerne skarp kritikk 
i rapporten fra kommisjonen, som gransker 
den pågående borgerkrigen i landet. Ifølge 
nyhetsbyrået Reuters mener kommisjonen, 
oppnevnt av Den afrikanske union, at Norge 
og vestlige støttespillere «skapte rom for en 
uansvarlig politisk klasse» i landet som gjen-
nom de siste 15 månedene har kjempet om 
makten i den unge staten. Konflikten mellom 
den sittende presidenten Salva Kiir og opprørs-
leder Riek Machar har til nå krevd 10 000 liv 
og sendt 1,5 million mennesker på flukt. Etter 
overtidsforhandlinger i den etiopiske hoved-
staden Addis Abeba ble det fredag 9. mars 
klart at fredssamtalene nok en gang hadde 
kollapset. Nå frykter bistandsaktører til stede 
i landet en total oppløsning av landet. Dette 
kan spre krigshandlinger og flyktningstrømmer 
til resten av regionen. 

«En permanent kollaps av 
statsapparatet kan bidra til å 
destabilisere hele regionen.» 
Liv Tørres, Norsk Folkehjelp 

Drømmen som brast. Kontrasten mellom 
dagens situasjon og frigjøringsdagene for 
fire år siden kunne knapt ha vært større. Da 
Sør-Sudan erklærte seg selvstendig 9. juli 
2011, var det folkefest i hovedstaden Juba. 
Internasjonale representanter, og mange nord-
menn, var med på feiringen. Anders Breidlid 
var en av dem. Professoren og Sudan-forskeren 
fra Høgskolen i Oslo var i landet for å markere 
opprettelsen av den sørsudanske staten. Han 
mener det internasjonale samfunnet under-
vurderte konfliktene innad i SPLM [Sudan 
People’s Liberation Movement, red.anm.]. 
«Kanskje burde man ha forutsett at SPLM ville 
utvikle seg til et mer topptungt parti. Mange er 
ekstremt skuffet over de valgene Salva Kiir har 
tatt, og at han er blitt stadig mer autoritær,» 
sier Breidlid. Norsk Folkehjelp har i flere år 

hatt et tett samarbeid med den humanitære 
delen av SPLM. Generalsekretær Liv Tørres 
mener det først og fremst er de sørsudanske 
lederne som må ta ansvaret for den pågående 
krisen. «Vi ser den samme situasjonen som i 
andre land der en frigjøringsbevegelse kommer 
til makten og blir totalt dominerende. Etter 
fredsavtalen i 2005 jobbet vi for å gjøre SPLM 
til et mer demokratisk parti, men det er ikke 
gjort i en håndvending,» sier Tørres til Ny Tid. 

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, 
Frode O. Andersen, vil ovenfor Ny Tid ikke 
kommentere rapporten, ettersom «det ikke er 
naturlig å kommentere innholdet i utkastet til 
en rapport som ikke er offentliggjort.» I februar 
oppfordret utenriksminister Børge Brende Den 
afrikanske union til å offentliggjøre rapporten 
i sin helhet. Videre viser Andersen til at freds-
avtalen som lå til grunn for Sør-Sudans selv-
stendighet hadde bred støtte blant afrikanske 

land. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr 
Støre viser gjennom sin rådgiver til at det 
var tidligere utviklings- og miljøvernminister 
Erik Solheim som i den rødgrønne regjeringen 
hadde ansvaret for Norges engasjement i Sør-
Sudan. 

Norge i Sør-Sudan. Norges engasjement i regi-
onen har pågått i over 40 år. Norge samarbeidet  
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