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Hur kan jag använda utställningen?
Utställningen består av 45 sidor med fakta, citat och bilder. Du kan välja att skriva ut
alltihop, eller bara ett urval. Titta igenom hela utställningen först. Sätt upp utställningen
på din arbetsplats, i din skola, eller i en samlingslokal. För sådan användning är
materialet gratis och fritt att använda. Kommersiell användning, till exempel i form av
publicering i tidningar eller på webben, är inte tillåten. Utställningen kan med fördel
användas tillsammans med kursmaterialet som finns på www.causeofdeathwoman.com.

Printinstruktioner

Denna utställning är gjord i A2 format, önskar du att skriva ut sidorna i ett mindre format
kan du ställa in din skrivare att anpassa utskriften efter ditt önskade pappersformat.
Detta kan du även göra manuellt och ange i procent du vill att sidorna ska skrivas ut i.
Nedan ser du en tabell och antal procent för det format du önskar att använda.
A2 420 mm × 594 mm print to 100%
A3 297 mm × 420 mm print to 70.7%
A4 210 mm × 297 mm print to 50%

Cause of Death: Woman
Cause of Death: Woman är en journalistisk granskning av våld mot kvinnor. En av tre kvinnor
världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Mellan 2010
och 2012 undersökte vi situationen i tio länder. I varje land träffade vi de som överlevt våldet
och de som arbetar för förändring. Med hjälp av anhöriga kunde vi också berätta en dödad
kvinnas historia. På www.causeofdeathwoman.com kan du ta del av resultatet. Här finns
150 reportage från USA, Sydafrika, Egypten, Sverige, Pakistan, Mexiko, Brasilien, Kongo,
Spanien och Ryssland. Du kan också ladda ned vårt kursmaterial och gör det själv-utställning.
Cause of Death: Woman ägs av Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR). Bland
bidragsgivarna finns Sida och Sigrid Rausing Trust.’

Pakistan: Akhtar var gift med Muhammed i 17 år och de har sex barn. Muhammed slog henne hela tiden, men eftersom Akhtars äldre syster skilt sig, och de tre yngre
systrarna fortfarande var ogifta, kunde hon inte förstöra familjens rykte, och systrarnas möjligheter på äktenskapsmarknaden, genom att lämna sin man. Men när
hennes äldste son också börjat slå sin mamma gav Akhtar upp. FOTO: Linda Forsell

” Det var den sista knytnäven som fick mig att bestämma mig.
Efter 17 år. Då sökte jag skydd här på kvinnojouren.”
Akhtar, 35 år, Lahore i Pakistan
Var tredje kvinna världen över utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld
under sin livstid. För det mesta av en man hon älskar eller har älskat.
Våld mot kvinnor och flickor är det kanske mest utbredda brott mot
de mänskliga rättigheterna som vi känner till i dag. Våldet kan vara
fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det kan vara människohandel, tvångsgifte,
könsstympning och våldtäkt som vapen
i krig. För kvinnor i åldrarna 15-44 år tros våldtäkt och våld i hemmet vara
en större riskfaktor än cancer, trafikolyckor, krig och malaria.
Hur länge ska vi acceptera det globala vardagsvåldet som tar kvinnors liv?
Cause of Death: Woman (www.causeofdeathwoman.com) är en skildring av
våldet imot kvinnor i tio länder. Vi mötte kvinnor som överlevt och vill berätta.
Vi lärde av kvinnorna - och männen - som bekämpar våldet!
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Demokratiska Republiken Kongo: Emerance var bara 14 år när milismännen kom till hennes by, mitt i natten. Hon kidnappades och hölls som fånge i djungeln i åtta
månader. När hon lyckades fly var hon gravid. Våldtäktsbarn är illa sedda i Kongo, men Emerance är stolt över sin dotter som hon döpt till Ansima.
Det betyder ”Gud älskar dig”. FOTO: Linda Forsell

Pakistan: Pakistan är ett av världens sämsta länder ur kvinnoutgångspunkt. Enligt Thompson & Reuters Foundations genomgång av kvinnors situation i världen 2011
hamnar Pakistan på tredje sämsta plats. I många avseenden skiljer lagstiftningen på kvinnors och mäns mänskliga rättigheter. FOTO: Linda Forsell

Spanien: Anns man började missbruka kokain som gjorde honom aggressiv. Han våldtog och hotade att döda henne. Hon flyttade men han förföljde henne.
Polisen tog hoten på allvar och skyddade henne. Nu är hon fri och lycklig med en ny man men säger: ”Jag vill inte sluta hata, det är min lilla hämnd.
Det är min rättighet.” FOTO: Linda Forsell

Ryssland: Svetlana ligger i skilsmässa men måste bo kvar i lägenheten med mannen som slår henne och skrämmer barnen. Hon har ingenstans att ta
vägen. Staden Rostov Don där hon bor tackade nej till ett statligt bidrag för att öppna ett boende för våldsutsatta kvinnor, med motiveringen att det inte behövs.
Några problem med våld mot kvinnor finns inte, enligt myndigheterna. FOTO: Linda Forsell

Spanien: I Spanien behandlas alla våldsbrott mot kvinnor i någon av de omkring etthundra särskilda kvinnodomstolarna. Domaren Paloma Marin tycker om sitt arbete
men arbetsbördan är enorm. ”Jag ska klara 300 fall om året men på ett halvår har jag haft 400”, berättar hon. FOTO: Linda Forsell

Sydafrika: Blessing var bara tre år när hon första gången utsattes för ett sexuellt övergrepp. Som vuxen har hon våldtagits många gånger. Dottern är ett resultat av en
gruppvåldtäkt. Blessing har haft svårt att älska sitt barn men med stödet från kvinnojouren börjar hon hoppas på en framtid. Hon klarar inte att titta in i kameran, men
är fast besluten att berätta sin historia. FOTO: Linda Forsell

” Jag ringde polisen som sa
att när jag är död ska de komma.”
Tatiana, St Petersburg, Ryssland

” Jag var inlåst i sammanlagt
tre månader.”
Anette, Stockholm, Sverige

” Jag var bara tre år första gången
en vuxen man tog av mig
underbyxorna.”
Blessing, Johannesburg, Sydafrika

” För politiker är kvinnomorden en
verklighet som inte existerar.
De bryr sig helt enkelt inte om det.”
Patricia Olamendi, advokat, Mexiko

Sydafrika: Första gången pojkvännen slog Elizabeth var hon 16 år. Nästa dag bad hon honom om ursäkt: ”Jag ber dig förlåta att jag fick dig att slå mig”.
Under barndomen flyttade Elizabeth mellan sin mamma, sin mormor och olika barnhem. Pojkvännen sa: ”Du är en hund. Hur tror du att någon ska kunna älska dig
när inte ens din mamma gör det?” FOTO: Linda Forsell

Mexiko: Våldet i Juarez är vardag, tio människor mördas varje dag. En av dem är kvinna. Kanske är hon själv inblandad i narkotikasyndikatens affärer, kanske är hon
dödad av sin make, pojkvän, eller ex-man som arrangerar brottsplatsen för att brottet ska se ut som ett ”vanligt knarkmord”. FOTO: Linda Forsell

Pakistan: Det var 20 år sedan Gulnaz kusin kastade syran på henne. Han hade velat ha henne och när hon gifte sig med en annan hämnades han. Alla visste att det var
han som var skyldig och han sattes i fängelse, men efter sex månader var han ute igen. Hon behandlas fortfarande av stadens plastikkirurg och steg för steg blir hon
vackrare. FOTO: Linda Forsell

Brasilien: Luciana väntar på sin tur vid kvinnopolisstationens reception i centrala Rio de Janeiro. Hennes före detta fästman har överträtt sitt besöksförbud och
domstolen har skickat hit henne. Kvinnopolisstationerna tar bara emot anmälningar om brott mot kvinnor i nära relationer och de har betytt mycket för kvinnor vilja
att anmäla. Här blir de tagna på allvar. FOTO: Linda Forsell

Demokratiska Republiken Kongo: Nyabisepela är på väg med sin dotter Nyota i taxi till sjukhuset. En hel natt har den 14-åriga flickan våldtagits och skändats, och
sedan försökte våldtäktsmannens familj betala för ”skadan”, och tysta ner alltihop. Nyabisepela vägrade och tog sin dotter till polisen. Nu ska flickan undersökas.
Kanske har hon blivit gravid? Eller hiv-smittad? FOTO: Linda Forsell

Brasilien: Rosangela säger att hon överlevt två gånger. Först när hennes man kastade bensin på henne och tände på – sedan på grund av vanvården på sjukhuset.
Alla utgick från att hon inte skulle överleva brännskadorna, man bytte inte ens hennes bandage, men Rosangela hade bestämt sig: hon ville leva. Nu reser hon runt
och talar om våld mot kvinnor. Hon har fått en ny livsuppgift. FOTO: Linda Forsell

Sverige: Med sin mobiltelefon tog Carina bilder på sitt sönderslagna ansikte. Trots att hon anmälde misshandeln flera månader efteråt räckte bevisningen – bilderna
tillsammans med läkarutlåtandet. Hon hade fem frakturer i ansiktet. Hennes före detta man dömdes till sex månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning.
Det var tredje gången han dömdes för att ha misshandlat henne. FOTO: Linda Forsell

Pakistan: Kvinnan på sjukhuset säger att det var en olyckshändelse, en explosion i köket. ”Aldrig”, säger vår tolk. ”I så fall skulle hon ha varit på sjukhuset med
sin man, svärmor eller någon svägerska. Det är i den familjen hon bor. Nu kom hon med sin egen mamma. Det är säkert ett mordförsök, utfört av mannen eller
svärföräldrarna.” Kvinnogrupperna i Pakistan räknar ”köksbränder” som en typ av våld mot kvinnor. FOTO: Linda Forsell

Mexiko: Rosaura Montanez visar oss det enkla rosa träkorset på det som brukade vara en soptipp. Där låg dottern Araceli 4 juli 1995, strypt och våldtagen, bland
sopor, bildäck och döda djur. Hon blev 19 år. Ingen gärningsman är gripen. Men protesterna mot de ouppklarade kvinnomorden är starka och överallt i Juarez syns de
rosa korsen som vart och ett symboliserar en dödad kvinna. FOTO: Linda Forsell

Visste du att...
… nio av tio gifta kvinnor i Egypten är omskurna?
… mer än 40 procent av kvinnorna i Sydafrika har blivit våldtagna, men bara en av tio 			
våldtäkter anmäls?
… att polisutryckningen i USA går snabbare om anropet gäller en man som utsätts för 			
våld av en annan man, jämfört med om offret är en kvinna i en p
 artnerrelation”?
… en hedersmördare i Pakistan kan “förlåtas” av kvinnans familj och gå fri?
… vart tionde barn i Sverige ser sin mamma misshandlas?
… att det i Ryssland finns 200 sängplatser för våldsutsatta kvinnor som behöver en fristad
- i ett land med 142 miljoner invånare?
… det kan ta tiotals i år i Brasiliens ineffektiva rättssystem innan en dom avkunnas?
… i det I praktiken råder nästan total straffrihet för de flesta människorättsövergrepp i 			
Kongo, inte minst för våld mot kvinnor?
… i en av Mexikos delstater kan en man komma undan med tre dagars fängelse för
	hustrumord?
… en egyptisk man kan ta ut skilsmässa när han vill, men en egyptisk kvinna måste
bevisa i domstol att hon farit illa i äktenskapet?
… att Spanien har särskilda domstolar för våldsbrott mot kivnnor
- men åtta av tio kvinnor vägrar vittna mot sin man?
… var fjärde sydafrikansk man medger att han någon gång våldtagit?
… en våldtagen kvinna i Pakistan måste för att bli trodd presentera fyra manliga vittnen
till övergreppet?

Pakistan: Plastikkirurgen Muhammed Mughese Amin opererar ännu en syraskadad kvinnas ansikte. Det handlar inte om skönhetsoperationer utan kirurgen hjälper
kvinnorna att kunna äta, dricka, prata och röra sig. Stympningar är lika vanliga, en avhuggen näsa eller hand, ett uppbränt bröst. Att ha blivit stympad är ett tecken på
att man gjort – eller anklagats för – något omoraliskt. FOTO: Linda Forsell

Sydafrika: Jents är lesbisk och bor i kåkstaden Kwa Thema utanför Johannesburg. En kväll attackerades hon av två män. De våldtog henne och slog henne medvetslös
med tegelstenar. Jents är en av många homosexuella kvinnor som utsatts för ”korrigerande” våldtäkter. Våldtäktsmännen säger att de lesbiska ska få känna på ”hur
det är att vara med en riktig karl”. FOTO: Linda Forsell

Pakistan: På kvinnojouren Dastak (Dastak betyder ”knacka” på urdu) i Lahore finns också stunder av glädje och sammanhållning. Kvinnorna har flytt från en
omedelbar fara, och de flesta kommer att få stora problem när de ska lämna jouren, men just nu, här och med varandra, kan de hitta en anledning till gapskratt.
FOTO: Linda Forsell

Pakistan: Psykologen på kvinnojouren Dastak i Lahore är en betydelsefull person. I ett land där kvinnor inte förväntas klaga, eller ens berätta, att de får stryk hemma är
möjligheten att berätta om sitt liv för någon som lyssnar en fantastisk gåva. FOTO: Linda Forsell

Ryssland: Våldet i hemmen är vanligt men osynligt, det anses vara en privat familjeangelägenhet och finns inte heller definierat i rysk lag. Ändå visar undersökningar
att sju av tio ryska kvinnor någon gång upplever våld, fysiskt, psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt. FOTO: Linda Forsell

Spanien: De flesta kvinnor vill inte vittna mot sin man. Traditionen är stark, fortfarande förväntas en spansk kvinna sätta sina familjemedlemmars bästa före sig själv.
Men lagen mot våld mot kvinnor är sträng, och åtta av tio fall slutar med en fällande dom. FOTO: Linda Forsell

Egypten: Nio av tio flickor i Egypten blir omskurna i områden där traditionen är stark – men det har också visat sig möjligt att förändra människors tänkande. Seden
har ingenting med religion att göra, och i byar har siffran efter utbildningskampanjer sjunkit. I den här byn blir bara en av tio flickor omskurna. ”De sa att vi skulle bli
omskurna för att bli blyga, men det stämmer inte, vi blir bara rädda”, säger flickorna. FOTO: Linda Forsell

Brasilien: De barn som kommer med sina mammor till Drottning Silvias Mödrahem (Abrigo Rainha Silvia) i Rio de Janeiro törstar ofta efter närhet och ömhet.
Mammorna har varit fullt upptagna med att parera våldet från sina misshandlare, och barnen har fått klara sig själva. Barnpsykologen har behandlat många trauman:
”Det finns barn som slutat prata”. FOTO: Linda Forsell

Brasilien: På Drottning Silvias Mödrahem (Abrigo Rainha Silvia) i Rio de Janeiro finns många höggravida magar. Alla kvinnorna har inte utsatts för direkt fysiskt våld,
vissa har kastats ut från sina hem, andra har alltid bott på gatan. Här kan de leva skyddat och planera för en framtid för sig själva och sina barn. FOTO: Linda Forsell

Demokratiska Republiken Kongo: Trumterapin på Panzisjukhuset är uppskattad. Kvinnorna sjunger och skrattar, råmar som kor, kacklar som hönor, spelar upp små
pjäser. ”Vi bär alla på problem, jag också”, säger socialassistenten. ”Men glädje, musik och sång hjälper oss att bära våra bördor. Är ni där?” ”Ja, vi är här! När vi hör
trummorna blir vi glada!” FOTO: Linda Forsell

Ryssland: Hoppet står till ungdomarna, att de ska lyckas bättre med projekt kärlek. Varje år utsätts niotusen ryska kvinnor för mord eller mordförsök. FOTO: Linda Forsell

” Målet är att barnen ska kunna växa
upp utan bitterhet.” Marisela Ortiz,
aktivist, Juarez, Mexiko

” Media är enormt viktigt. Det vi inte
visar finns inte.” Marta Gomez,
journalist, Madrid, Spanien

” Jag kunde omskära tjugo flickor på en
dag. När jag tänker tillbaka känner jag
uppriktig ånger och medkänsla.”
Enayat Abdelhanid, barnmorska,
Minya, Egypten

” Vi behövde speciella stationer och
poliser som utbildats för att kunna
lyssna och förstå. Det fungerade.”
Marta Rochas, polischef,
Rio de Janeiro, Brasilien

” Självförsvarskursen handlar mest
om att kvinnorna kan höja sin
medvetenhet, så att de känner sig
handlingskraftiga.” David Ruz Cerezo,
polis, Cordoba, Spanien

” Trots allt har kriget gett oss en chans att
ändra på traditionerna, och ifrågasätta
diskrimineringen.” Justin Kabanga,
psykologiprofessor, Bukavu, Kongo

USA: Nicole har levt ett tufft liv med missbruk, psykisk sjukdom och i många våldsamma förhållanden. Nu har hon bestämt sig för att ta itu med sitt liv – inte bara
överleva, utan börja växa. ”Mina förövare vinner om jag inte tar vara på mitt liv.” FOTO: Linda Forsell

