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leder
Psykologifaget har en tradisjon 
med å ta mange forbehold. Dette 
læres vi studenter opp i tidlig. Vi 
lærer at vi må slette ord som «be-
vis» fra vårt vokabular. Verden er 
for kompleks til at det er mulig å 
bevise noe innen psykologi. Det 
går an å si «ting tyder på at…», men 
man kan aldri være helt sikker. Selv 
om alle svaner du har sett er hvite, 
kan det hende at i ett hjørne av ver-
den så finnes det en svart eller en 
grønn svane, så aldri tro at du vet at 
alle svaner er hvite.

Vi tillegger oss et mer og mer krea-
tivt vokabular for «kanskje». Det 
virker som at mange psykologer og 
forskere vegrer seg for å påstå ting. 
Dermed får også vårt fag mindre 
betydning.

La meg trekke frem et eksempel fra 
en rapport om barnevernsbarn1. 
En longitudinell studie var gjort for 
å undersøke hvordan det går med 
barnevernsbarn, når det gjelder 
utdanning, arbeid og inntekt. Re-
sultatene var dystre. Kun 34 % full-
førte videregående skole og de var 
langt mer utsatt for arbeidsledighet, 
lav inntekt og behov for sosialhjelp. 
Det som var påfallende var hvor 

forsiktige forskerne var når de kon-
kluderte i rapporten. De skriver at 
rapporten «gir oss grunn for å anta 
at i en del tilfeller får barn og unge 
hjelpen for sent og i en del tilfeller 
gis det nok utilstrekkelig hjelp» (s. 
84). Resultatene fra studien var så 
tydelige at det burde være legitimt å 
si at: «Mange barn får hjelp for sent 
og mange får utilstrekkelig hjelp. 
Samfunnet svikter en av dets sva-
kest stilte grupper».

Min bekymring er at andre par-
ter i samfunnet, som politikere, 
ikke forstår at når vi sier at vi «har 
grunn for å anta», så mener vi 
egentlig «dette er høyst alvorlig og 
krever oppmerksomhet straks». Jeg 
tror ikke folk utenfor vårt eget fag 
skjønner når vi mener alvor hvis 
vi alltid skal innhylle en påstand i 
ulike utgaver av «kanskje». 

1. Clausen S-E. og Kristofersen L.B. (2008) 
Barnevernsklienter i Norge 1990–2005
En longitudinell studie. NOVA -Norsk insti-
tutt for forsknin  om oppvekst, velferd 
og aldring. Rapport 3/2008
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nder et feltarbeid i Bosnia-
Hercegovina (heretter: Bos-
nia) hvor jeg skulle intervjue 

kvinner som hadde blitt utsatt for 
krigsvoldtekter, ble jeg konfrontert 
med følgende spørsmål fra en av in-
formantene mine: ”Du vet hvordan 
det er å ha sex med mannen din når 
du ikke har lyst?” . Hun ønsket å mane 
frem et bilde som hun antok ville være 
gjenkjennelig for meg, slik at hun kun-
ne forklare hvordan krigsvoldtektene 
opplevdes for henne. Jeg rakk ikke å 
svare før hun igjen tok ordet og sa: ”Å 
bli voldtatt i krig er som å ha sex med 
mannen sin når man ikke har lyst, den 
eneste forskjellen er at du ikke kjenner 
de som gjør det.” Dette var utgangs-
punktet for hennes beretning om hvor, 
når og hvordan det skjedde og hvor-
dan hun har forholdt seg til erfaringen 
og omgivelsene sine etterpå. 

For meg var dette spørsmålet, og sva-
ret, det mest urovekkende ved hele 
hennes beretning. Gjennom to små 
setninger klarte hun å sette fingeren på 
noe av det mest essensielle og vanske-
lige ved å skulle forsøke å forstå vold-
tekt i krig, nemlig å finne en balanse 

mellom kulturelle forskjeller versus 
universelle normer og voldtekt i krig 
versus fred. Seksuelle overgrep er en 
sikkerhetstrussel kvinner lever under 
i så vel krig som i fred. Likevel mener 
jeg at det er viktig å opprettholde et 
skille mellom overgrep i krig og i fred 
uten dermed å underkjenne at den in-
dividuelle lidelsen i de to settingene 
kan være den samme. Denne artik-
kelen skal handle om hvordan søken 
etter kunnskap og forståelse av seksua-
lisert vold i krig, et tema som er sterkt 
tabubelagt, understudert og sterk stig-
matiserende, kan formes, og hva vi kan 
finne ut på veien. 

ET DYSTERT OVERBLIKK
Voldtekt i krig er ikke et nytt feno-
men. Dette kan man se både gjennom 
billedkunst og i verdenslitteraturen. 
Homers Iliaden, er full av referanser 
til krigsvoldtekt både som metafo-
riske størrelser og som referanser til 
konkrete hendelser. Historiske beret-
ninger og forskning om krig og fred, 
derimot, har lite å vise til hva gjelder 
dokumentasjon og beskrivelser av 
voldtekt i krig, men noen ting vet vi, 
og jeg vil kort skissere de mest sentrale 
hendelsene.

Da japanske soldater stormet den 
kinesiske byen Nanking i 1937, ble 
denne hendelsen omtalt internasjonalt 
som ”the rape of Nanking”. Det viste 
seg imidlertid at dette ikke bare var 
en omskriving av virkeligheten, men 
en helt presis betegnelse på hva som 
foregikk. Da soldatene rykket frem, 

plyndret og voldtok de på en slik måte 
at selv japanske militære ledere ble 
forferdet. Soldatenes rykte ble satt i 
vanry, og en løsning på problemet var 
å lage et konkubinesystem for solda-
tene slik at de kunne få utløp for sin 
seksuelle behov uten å måtte gå ut på 
landsbygda og voldta. Japanske solda-
ter tvang, lokket og kidnappet kvinner 
til seksuelt slaveri i alle de områdene 
japanerne hadde okkupert. Kvinner 
fra Kina og Taiwan, Filippinene, In-
donesia, Burma og Thailand ble ut-
satt for seksuelt slaveri, men det var 
de koreanske kvinnene som utgjorde 
majoriteten (Amnesty 2005; Soh 1996, 
s. 1227). Kvinnene var ofte svært unge 
og kom fra lavere sosiale klasser. Blant 
de kvinner som har stått frem, har 
mange fortalt at de ikke kunne få barn 
eller valgte det bort. Et liv i isolasjon 
og ensomhet har vært virkeligheten 
for mange av disse kvinnene i årene et-
ter 1945. De turte ikke å reise tilbake 
til sine hjemsteder da krigen var over. 
Først in 1992 sto den første av en rek-
ke ”comfort women” frem og fortalte 
sin historie – da var alle hennes nære 
slektninger døde slik at hennes beret-
ning ikke kunne påføre familien skam 
og vanære. Dette ga inspirasjon for 
flere som sto frem og organiserte seg 
for å be om økonomisk kompensasjon 
og en offentlig beklagelse fra japan-
ske myndigheter. Etter sterkt påtrykk 
fra kvinnene selv og deres etter hvert 
mange støttegrupper kom det i 1992 
en beklagelse fra japansk offisielt hold. 
Den var ikke myntet direkte på kvin-
nene det her er snakk om, men var en 

Seksualisert vold i krig er et tema som er sterkt tabubelagt, un-
derstudert og sterk stigmatiserende. Historien viser imidlertid 

at seksualisert vold har vært utbredt i mange konflikter.

seksualisert vold i krig

Inger Skjelsbæk
Ass. dir. og seniorforsker ved PRIO 
og Førsteamanuensis II ved PSI
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generell beklagelse av de krigslidelser 
japanske soldater hadde påført folk i 
regionene. En fullverdig offisiell bekla-
gelse har latt vente på seg.
 
Da sovjetiske styrker stormet Berlin 
under de siste dagene av den andre 
verdenskrig, ble tyske kvinner utsatt 
for massive overgrep. Tallene vari-
erer imidlertid sterkt (fra 100  000 til 
900 000), men om vi skal legge tallene 
fra tyske sykehusjournaler, politian-
meldelser og memoarer og dagbøker 
fra de som var der til grunn, kom-
mer man til et tall mellom 95 000 og 
130 000. Disse kvinnene ble utsatt for 
seksuelle overgrep som en del av både 
hevn og seiersrus, og vi vet relativt lite 
om hvordan det har gått med dem i 
årene etter 1945. Boken En kvinne i 
Berlin, som er en samling dagbokno-
tater fra en anonym kvinne i Berlin i 
disse dagene, viser hvordan overgre-
pene var så omfattende at denne ak-
tuelle kvinnen bestemte seg for å være 
den seksuelle slaven til én mann, og 
dermed bli beskyttet av ham, i stedet 
for å bli utsatt for overgrep av en rekke 
tilfeldige menn. Hennes historie er på 
mange måter rystende lesning, fordi 
hun ikke fremstår som et ”idealoffer”, 
men snarere en handlekraftig kvinne. 
Denne beretningen viser at vi vet lite 
om hvordan kvinner som blir utsatt 
for seksuelle overgrep i krig håndte-
rer disse erfaringene fordi de sjelden 
gis en stemme. Hvordan tyske solda-
ter brukte seksualisert vold under sin 
fremferd i Europa, vites det lite om. 
Rettsoppgjøret i Nürnberg hadde bare 

to saker mot to enkeltindivider som 
omfattet seksuelle overgrep. Det fin-
nes noe evidens for at soldatene brukte 
voldtekt mot jødiske kvinner selv om 
det ikke var tillatt for tyskerne å ha 
seksuelle relasjoner med jøder. Den 
mest omfattende bruken av voldtekt 
kom i form av tvungen prostitusjon 
hvor kvinner ble truet på livet for å 
tjenestegjøre i bordeller eller i mili-
tærleire hvor tyskerne var stasjonert 
(Wood 2006, s. 310). Når det gjelder 
amerikanske styrker i Europa, var ikke 
disse bare søndagsskolebarn heller. 
Lilly (2007) har gått gjennom det som 
finnes av skriftlige kilder om overgrep 
mot kvinner av amerikanske soldater 
under 2. verdenskrig. Lilly regnet seg 
frem til at amerikanske styrker i Eu-
ropa i hvert fall må ha forgrepet seg på 
om lag 17 000 kvinner.

Det er også allment kjent at voldtekt 
har vært brukt i flere av konfliktene i 
Latin-Amerika på 1980- og tidlig på 
1990-tallet. Særlig i forbindelse med 
avhør av kvinnelige slektninger og 
ektefeller til mistenkte opprørsledere 
kunne ulike former for seksualisert 
vold forekomme. Disse overgrepene 
var svært brutale og nedverdigende, 
hvor både gjenstander og dyr ble 
brukt. Konfliktene i Guatemala og 
Peru peker seg ut som spesielt ille hva 
gjelder seksuelle overgrep. 

Om vi vender blikket mot Afrika, vil vi 
kunne lese en dyster historie om sek-
suelle overgrep. Folkemordet i Rwanda 
i 1994 fremstår som en av de forferde-

ligste måtene vi kjenner til at seksuelle 
overgrep kan forekomme på. Utallige 
kilder viser til at mellom 500 000 og 1 
million mennesker ble drept over en 
oppsiktsvekkende kort periode. I til-
legg har menneskerettighetsorganisa-
sjoner (HRW 2006; Richter-Lynonette 
1995) rapportert at det foregikk sys-
tematiske seksuelle overgrep i særde-
leshet mot kvinnelige tutsier. Det er 
derfor ikke overraskende at det var i 
den internasjonale straffedomstolen 
for Rwanda (ICTR) at den første his-
toriske dommen som konstaterte at 
voldtekt var en del av folkemordet, falt. 
Det var borgermesteren for Taba kom-
mune som fikk sin dom for blant an-
net å ha unnlatt å gripe inn da det fore-
gikk, med hans vitende og samtykke, 
systematiske seksuelle overgrep mot 
kvinner i hans kommunehus. Denne 
dommen viser at i bestrebelsen etter å 
utslette enkelte folkegrupper, kan vold-
tekt være en av flere strategier. I dag er 
det andre konflikter som utmerker seg, 
og hvor vi ennå ikke kjenner omfanget 
av overgrepene eller implikasjonene av 
disse. Det er særlig i Darfur-provinsen 
i Sudan, Den demokratiske republik-
ken Kongo (DRC), Sierra Leone og 
Liberia hvor vi kjenner til at det skal 
foregå omfattende og systematiske 
voldtekter. Noe som utmerker seg i do-
kumentasjonen av seksuelle overgrep, 
er spredningen av hiv og aids. Dette 
er et stort problem i mange afrikanske 
land, og utstrakt forekomst av seksuel-
le overgrep gjør en vanskelig situasjon 
ytterligere sårbar.

SEKSUALISERT VOLD SEKSUALISERT VOLD

”Å bli voldtatt i krig er 
som å ha sex med mannen 
sin når man ikke har lyst, 
den eneste forskjellen er at 

du ikke kjenner de 
som gjør det.”

BOSNISK KVINNE
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I europeisk sammenheng er det i første 
rekke konflikten i Bosnia fra 1992 til 
1995 som må sies å være den konflik-
ten som endret måten man anser og 
forstår voldtekt i krig på. I denne kon-
flikten anslår man at mellom 10  000 
og 60  000 kvinner har blitt voldtatt. 
Gamle som unge har blitt nedver-
diget og ødelagt. Ingen grupper ble 
spart. Overgrepene skjedde på alle 
sider i konflikten, men det er likevel 
en overvekt av bosnjak-kvinner blant 
ofrene. Mange ble holdt i fangenskap 
og ble utsatt for gjengvoldtekter over 
flere dager og uker. Det ble blant annet 
opprettet egne voldtektsfasiliteter hvor 
kvinner ble holdt fanget utelukkende 
for å bli voldtatt. Kvinnene ble voldtatt 
med den hensikt å gjøre dem gravide, 
hevder enkelte kilder og informanter. 
De ble holdt i fangenskap inntil det var 
for sent å ta abort.
 
STRAFFEFORFØLGELSE
Noe av det mest nedslående med å 
studere voldtekt i krig er å se hvor få 
konsekvenser disse handlingene har 
for overgriperne. Som nevnt ovenfor, 
krigsoppgjøret i Nürnberg, men også i 
Tokyo, beskjeftiget seg ikke med vold-
tekt i nevneverdig grad fordi dette ikke 
var ansett som en del av politikken på 
slagmarken. Fordi risikoen for straffe-
forfølgelser er så liten, er det å forgripe 
seg på kvinner i krigssonen mulig å 
gjøre som en del av en politisk ydmy-
kelseshandling overfor en motstander, 
men også som ren forlystelse. Derfor er 
det så viktig at det under og etter kri-
gene i Bosnia og Rwanda ble opprettet 
to overnasjonale straffedomstoler hvor 
seksuelle overgrep skulle etterforskes 
av det internasjonale samfunn. 

Med etableringen av disse to domsto-
lene har også et stort og banebrytende 
dokumentasjonsarbeid blitt iverksatt. 
Det er foreløpig få som har blitt dømt, 
men gjennom disse dommene har 
voldtekt i krig blitt plassert innenfor 
rammen av internasjonal strafferett 
på en måte man ikke har sett tidligere. 
Voldtekt i krig har blitt ansett som en 
del av overgrep mot menneskeheten, 
krigsforbrytelser, folkemord og slaveri. 
Disse dommene viser også at seksua-
lisert vold i krig er en forbrytelse som 
medfører straffeforfølgelse i etterkrigs-
tid, både på nasjonalt og internasjonalt 
nivå. Håpet er at denne straffeforføl-
gelsen skal kunne ha en avskrekkende 

effekt på mulige overgripere i fremti-
dige konflikter. Det sier seg imidlertid 
selv at det vil være viktig å dømme 
langt flere om man skal kunne oppnå 
en slik effekt, men de to internasjonale 
ad hoc-straffedomstolene er et viktig 
skritt på veien.1

NY FORSTÅELSE ELLER NYTT OMFANG?
Selv om oppmerksomheten om sek-
suelle overgrep i krig har endret seg, 
er det mer usikkert om denne for-
andringen er et resultat av at seksuelle 
overgrep i krig har blitt mer utbredt 
siden 1990-tallet, eller om det er rap-
porteringen av disse hendelsene som 
har blitt bedre. Det er kanskje ikke 
helt utenkelig å anta at krigen i Bosnia, 

en krig mellom hvite europeere som 
mange hadde et forhold til gjennom 
utallige feriereiser, gjorde oss spesielt 
oppmerksomme fordi bestialitetene 
fant sted i vår egen kulturelle og geo-
grafiske bakgård. Det ble vanskelig å 
avfeie disse hendelsene ved å plassere 
dem i kategorien ”fjernkulturelle skik-
ker”, fordi mange europeere og norda-
merikanere identifiserte seg med disse 
sørøsteuropeiske gruppene i konflikt. 
  
Det er få eller ingen organisasjoner 
som systematisk kartlegger seksuelle 
overgrep i krig. FNs menneskerettig-
hetskommisjon (UNHRC) tar som ut-
gangspunkt at det har forekommet en 
voldtekt for hver hundrede graviditet 
i en krig. Tallet inkluderer ikke vold-
tekter som ikke har ført til graviditet, 
de tilfellene hvor kvinnen har abortert 
eller menn som har blitt voldtatt. Mør-
ketallene er derfor store. I de senere år 
har imidlertid mange organisasjoner 
blitt mer oppmerksomme på denne 
formen for vold og søker aktivt etter 

dokumentasjon for å kunne yte bedre 
hjelp til ofrene. Dette kunne man ty-
delig se da konflikten i Kosovo brøt 
ut i 1999, hvor mange av de samme 
personene og organisasjonene var på 
plass med ekspertise på voldtektstrau-
mer for å hjelpe de som ble utsatt for 
disse overgrepene, og vi ser det også i 
måten man nærmer seg menneskene i 
konfliktområene i Sudan, Sierra Leone 
og Liberia, hvor man søker å kartlegge 
hvorvidt seksuelle overgrep også fore-
kommer på systematisk vis i tillegg til 
andre former for overgrep og vold. Det 
finnes også organisasjoner som jobber 
med å utvikle standardiserte måter å 
kartlegge denne formen for vold på, 
slik at vi kan få bedre innsikt i hva som 
foregår.1 Men også fra forskerhold må 
vi få bedre data som vi kan jobbe med 
for å prøve å forstå fenomenet i all sin 
bredde og kunne si mer om hvilke 
konflikter som avler mer seksuell vold 
enn andre, i hvilke kulturer dette fore-
kommer mest og hvilke konsekvenser 
denne volden har for post-konfliktfa-
sen og gjenoppbygging.

HVORFOR SEKSUALISERT VOLD?
Seksualisert vold rammer både menn 
og kvinner. Likevel er det kvinner 
som er mest utsatt. Denne tendensen 
er ikke tilfeldig. Kvinner har gjennom 
historien vært de som tar seg av fami-
lien og sørger for mat og stell. I mange 
land i den tredje verden er det kvin-
nene som tar seg av all matvarepro-
duksjon for familien. Det er kvinnene 
som dyrker åkrene, bærer vann og 
passer barn. Tradisjonelt har kvinner 
tatt seg av nærmiljøet og familien. Det 
er de som formidler og oppdrar sine 
barn til å leve opp til de forventninger 
og plikter en gitt kultur har definert. 
Når det er kvinner som er den største 
målgruppen for seksualisert vold, ty-
der dette på at hensikten med volden 
er å rokke ved noe av selve grunnlaget 
for en gitt kulturell/etnisk/nasjonal 
gruppe. Det er ikke den enkelte kvinne 
man primært forgriper seg på, men 
den kulturelle rolle hun representerer 
som kvinne i en sosiopolitisk kontekst. 

Det er imidlertid viktig å huske på at 
begge kjønn kan være ofre for denne 

formen for krigføring. Menn blir ofte 
utelatt når man snakker om seksuali-
sert vold. Det er forholdsvis lite doku-
mentasjon av denne typen vold mot 
menn, men det er helt klart at den 
forekom i stort omfang i Bosnia. Man 
kjenner til at muslimske menn i kon-
sentrasjonsleirene har blitt beordret 
til å voldta muslimske kvinner og for-
gripe seg på andre menn (se Silber & 
Little 1995, s. 245; Stiglmayer 1994, s. 
131). For eksempel er ett av punktene 
i dommen mot Ducan Tadic, den før-
ste dommen som falt i Haag-tribunalet 
(ICTY), ordren om å la mannlige fan-
ger bite av testiklene til medfanger i 
konsentrasjonsleirene (se Walsh 1997, 
s. 21). Det synes å være noe lettere for 
kvinner å snakke om det de har opp-
levd, enn det er for menn. Det kan 
være at det er færre menn som har 
opplevd seksualisert vold og dermed 
færre å dele erfaringer med. Mulighe-
ten for at disse hendelsene gir homo-
seksuelle undertoner, gjør det kanskje 
ekstra vanskelig for en del menn å 
fortelle om sine opplevelser. For begge 
kjønn er det et generelt problem at de 
holder for seg selv hva de har opplevd, 
enten fordi de er skamfulle eller fordi 
de ønsker å glemme. Dette blir et pro-
blem både når det gjelder dokumenta-
sjon og ikke minst i den psykologiske 
bearbeidelsen av erfaringene. 

Tabuet, skamfølelsen og utstrakt hem-
melighold gjør at seksualisert vold i 
krig blir et effektivt våpen som kan 
tjene mange funksjoner. Wood (2006) 
mener det er rimelig å anta at seksuali-
sert vold forekommer i større omfang 
i krigstid enn i fredstid nettopp fordi 
dette i så stor grad holdes hemmelig, 
fordi vanlige mekanismer for å kunne 
fange det opp er brutt sammen, og for-
di normer for fredelig atferd og samek-
sistens har kollapset. 

AVSLUTNING
Denne gjennomgangen av kjønn og 
vold i krigssonen åpner for flere spørs-
mål enn svar. Vi vet at vi har for lite 
kunnskap om fenomenet til å kunne 
forutsi hvor og når det er rimelig å anta 
at det vil forekomme systematiske sek-
suelle overgrep igjen. Vi vet at vi har 
gjort for lite for å hjelpe ofrene, og vi 
vet lite om voldtektsofres barn. Vi vet 
særs lite om mannlige overgrepsofre 
og deres livssituasjon. Samtidig vet vi 
at grunnlaget for kjønnet vold i krigs-

sonen blir lagt utenfor, altså i freds-
tid. Det er relasjonene mellom menn 
og kvinner i sammenheng med deres 
politiske/etniske/religiøse identiteter 
som avgjør hvordan maskulinitet og 
femininitet gjøres til gjenstand for for-
skjellige typer seksualisert vold. Derfor 
vil volden i krigen alltid speile volden i 
freden, selv om dens hensikt kan være 
annerledes på slagmarken. For å frem-
me videre kunnskap og innsikt i denne 
voldens dynamikk er psykologiske for-
ståelsesrammer på individ, gruppe og 
samfunnsnivå helt sentrale.
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"Noe av det mest nedslå-
ende med å studere voldtekt 
i krig er å se hvor få konse-
kvenser disse handlingene 

har for overgriperne."

SEKSUALISERT VOLD SEKSUALISERT VOLD

"Tabuet, skamfølelsen og ut-
strakt hemmelighold gjør at 
seksualisert vold i krig blir 
et effektivt våpen som kan 
tjene mange funksjoner."

DØMT FOR SEKSUALISERT VOLD I KRIG:

Siden begynnelsen av 90-tallet har FNs 
Sikkerhetsråd, ved et par anledninger, 
satt seksualisert vold på agendaen i en 
internasjonal straffedomstol. Dette ble 
gjort i den internasjonale straffedom-
stolen for det tidligere Jugoslavia og i 
den internasjonale straffedomstolen for 
Rwanda.

Per i dag er 28 personer (hvorav en 
er kvinne og resten er menn) dømt 
for seksuelle overgrep under krigen i 
Bosnia og åtte menn dømt for seksuelle 
overgrep under folkemordet i Rwanda.

Kilde: De Brouwer, Anne-Marie (2005) Supranational 
Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and 
the Practice of the ICTY and the
ICTR. Antwerpen: Intersentia.

FAKTA

Illustrasjoner: Sara Risvaag

1. Organisasjonen Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF) er en slik organisasjon. Se deres Discus-
sion Paper med tittelen: Sexual Violence in Conflict: Making 
Data Work for Change, Geneva, August, 2006.


