
- Støtte fra elever ved DIN skole 
kan gi jentene en ny start!

JENTEBARNA 
VERDEN HAR FORLATT



Den demokratiske republikken 
Kongo er et av verdens verste land 
å vokse opp i. Krig, korrupsjon og 
håpløshet råder. Seksuell vold mot 
kvinner og barn er en av krigens 
brutaliteter. Sjelden har verden 
sett en krig der seksuell vold mot 
kvinner og jenter har vært mer 
utbredt enn i Kongo. 

1100 kvinner og jenter helt ned 
til spedbarnsalderen voldtas hver 
dag i Kongo. Svært mange av jen-
tene  opplever å få underlivene 
ødelagt av fysiske gjenstander som 
gjerningsmennene har stukket inn 
i sine ofre. 

I denne stund er det svært mange 
jenter som trenger hjelp og 
omsorg. 

Jentene har opplevd mye vondt. 
Dina-stiftelsen er deres eneste 
mulighet til å få hjelp. Siden 2004 
har Dina-stiftelsen arbeidet for 
voldtatte jenter i Kongo.  

Der krigen herjer som aller verst, 
har Dina-stiftelsen startet to 
sentre for voldtatte jenter. På 
sentrene får jentene et hjem, 
beskyttelse, medisinsk tilsyn, 
skolegang og hjelp til å bearbeide 
traumene.

Verden må reagere!

1100 kvinner og barn blir
voldtatt hver dag i Kongo

Kilde:  American Journal of Public Health 2010
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Seksuell vold er noe som kongolesiske jenter opplever hver 
dag. Mens overgrepsmennene voldtok dette barnet, stakk de 
ut øyet hennes med kniv. Hun var bare 9 år da hun kom til vårt 
senter i Goma. Hele historien kan du lese på siste side.
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På Dina-sentrene får jentene hjelp, omsorg og en ny start. De 
får bo sammen med andre jenter som deler deres skjebne, 
og de får ansatte som tar seg av dem. Jentene får tilgang på 
psykologhjelp for å bearbeide traumene, og advokathjelp 
til å følge opp saken. Jentene som trenger det får kirurgisk 
behandling ved sykehus. Jentene flytter ut når de blir store 
nok til å klare seg selv, og stiftelsen vil da kunne hjelpe nye 
jenter.
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Fra jentene er fem år får de starte på en 12 års utdanning 
som gir de kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg 
friske og få håp for fremtiden. De får gå 6 år på grunnskole 
og 6 år på videregående skole, og får lære blant annet 
fransk, engelsk, matematikk, kjemi, samfunnsfag, geografi 
og historie. Dina-stiftelsen har startet egne skoler, og 
benytter seg av lokale skoler for å utdanne jentene. Jentene 
får også opplæring i bruk av datamaskiner og symaskiner, 
som skal hjelpe de til å få gode jobber i fremtiden. 
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Rune Edvardsen, grunnlegger og leder av 
Dina-stiftelsen, henter ut voldtatte jenter 
fra Kongos skoger. 
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Støtte fra elever ved din skole 
vil bidra til at jentebarna får 
nødvendig beskyttelse og hjelp. 
På sentrene får jentene en ny 
mulighet til å reise seg igjen og 
skape seg en fremtid. 

Sentrene er også rettet mot jenter 
som er blitt gravide som følge av  
voldtektene, og som opplever å 
bli sosialt utstøtt. Enkelte av disse 
mødrene er så unge som 12 år. 
Jentene bor på sentrene sammen 
med barna sine og får hjelp til å 
oppfostre barna. På denne måten 
får både mor og barn hjelp og 
skolegang. 

Mange av jentene som kommer til 
Dina-sentrene trenger kirurgisk 
behandling. Dina-stiftelsen 
samarbeider med verdenskjente 
Denis Mukwege, grunnlegger og 
lege ved Panzi sykehus i Bukavu. 
Han har blitt en av verdens 
ledende eksperter på hvordan man 
skal helbrede indre fysiske skader 
forårsaket av gruppevoldtekt, og 
har mottatt flere priser for sitt 
arbeid.

Der tragedien rammer 
- gir vi barna en ny fremtid

Denis Mukwege 
Gynekolog
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Mest mulig av de innsamlede 
midlene går direkte til jentene. 
Stiftelsen har flere frivillige som 
hjelper til for å holde kostnadene 
nede. 

I 2019 oppnådde stiftelsen 5,1 
millioner kroner i innsamlede 
midler. Av dette gikk 87 prosent 
direkte til prosjektene, 8 prosent til
innsamling og driftskostnader
og 5 prosent til lønnskostnader.

Dette vil pengestøtten fra elevene 
gå til:
• Mat. Tre måltider om dagen.
• Medisinsk tilsyn. Hjelp via 

sykepleier ved stiftelsen, 
kirurgisk behandling, 
psykologhjelp for traumene, 
advokathjelp til å følge opp 
saken.

• Klær. Skoleuniformer, kjoler,  
undertøy, sko, toalettsaker.

• Utdannelse. 6 år på grunnskole 
og 6 år på videregående skole.

• Skolesaker. Bøker, notatbøker, 
vesker, papir, penner/blyanter, 
sko.

• Et bedre sted å bo. 
Sikkerhetsmurer og vakter til å 
beskytte senteret, ansatte som 
tar seg av jentene.

Skolens bidrag betyr hjelp til 
hundrevis av jenter, både i nær 
fremtid og videre fremtid. 

Jentene flytter ut når de blir store 
nok til å klare seg selv, og stiftelsen 
vil da kunne hjelpe nye jenter.

Slik brukes støtten
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Soldater kom til huset vårt. De begynte å voldta meg. 
Min mann prøvde å redde meg. De skjøt og drepte 
ham. Så drepte de fire av mine barn. Nå har jeg bare 
min lille baby og hans storebror igjen.
- Kvinne i Bukavu, DR Kongo

Jeg var inne i huset vårt sammen med 
storesøsteren min. Vi var alene hjemme. Soldater 

stormet inn, og to av dem voldtok meg.
- Sarah, 6 år

Jeg var ute på markene for å sanke grønnsaker. En 
Interahamwe-soldat kom og truet meg med våpen. 
Han sa at hvis jeg flyktet skulle han drepe meg. 
Så dro han av klærne mine og voldtok meg.Nå 
vil jeg gjerne bo på Dina-senteret og få hjelp.

- Aline, 12 år



• Dina-stiftelsen kommer gjerne 
til skolen for å informere om 
arbeidet vårt. 

• Dina-stiftelsen kan 
være til stede på 
innsamlingsaksjonene til 
skolen. 

• Vi ønsker gjerne å omtale 
skolen og elevenes 
engasjement og bidrag via 
våre mediekanaler. 

• Skolen kan motta 
informasjonsbrev fra 
stiftelsen, e-poster med 
bilder og rapporter om hva 
pengene brukes til. Det vil 
kan sendes bilder og gitt 
statusoppdateringer av 
jentene som blir hjulpet.

• Skolen kan kontakte 
stiftelsen når de ønsker det, 
og kan komme med egne 
forventninger til stiftelsen.  

• Elevene kan følge arbeidet tett 
via sosiale medier. 

• Elever og lærere kan besøke 
arbeidet. Dette kan planlegges 
i samarbeid med stiftelsen. 

• Jentebarna vil få informasjon 
om skolen og elevene som 
støtter dem.

Slik skal vi gi dere god informasjonsutveksling
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På senteret i Goma får jentene venner som deler deres skjebne, 
utdanning og medisinsk hjelp. Elevenes bidrag vil hjelpe unge 
voldtektsofre til å få en ny start på livet.
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Elevene har blitt godt informert om hvordan 
pengene blir brukt, og opplever at midlene gjør 
en forskjell for barn og ungdom.
- Liv Haugland 
Rektor ved Lister videregående skole, Flekkefjord

Jeg er evig takknemmelig for at jeg fikk mulighe-
ten til å besøke jentene. Muligheten til å se den 
harde virkeligheten. Om ikke annet, bare til å få 
en liten jente til å smile, til å føle seg elsket.

- Elise Ulland
Tidligere elev ved Lister videregående skole, Flekkefjord



Elevene har blitt godt informert om hvordan 
pengene blir brukt, og opplever at midlene gjør 
en forskjell for barn og ungdom.

Elever og lærere kan besøke jentene 
våre og se arbeidet man støtter på nært 
hold. Dina-stiftelsen vil hjelpe til med 
planlegging av reisen.

Her får barna se hilsninger fra 
skoleelever som har støttet de i 
mange år.



Stiftelsens leder, Rune Edvardsen, 
var i 2002 på reise i Kongo. I armene 
fikk han plassert et lite jentebarn. 
Hennes fortvilte mor fortalte om 
hvordan hennes to år gamle datter 
ble voldtatt av to menn. 

Hun forteller: «Min far fant en ny 
kone, og min mor var derfor alene 
om å forsørge meg og mine tre 
søsken. Den dagen det skjedde var 
min mor ute og solgte grønnsaker. 
Jeg var derfor hos mine onkler. Om 
kvelden, da jeg la meg i sengen, 
kom de inn på rommet og voldtok 
meg. Jeg hadde knapt lært å gå før 
jeg ble seksuelt misbrukt.»

«Dagen etter fikk jeg hjelp av en 
nabodame som var venninne med 
min mor. Hun tok meg med til et 
sykehus i nærheten. Dagene gikk 
og formen min ble ikke bedre. 
Mens jeg lå der, kom en hvit mann 
på besøk. Det var pappa Rune.» 

Edvardsen tenkte på sine to døtre 
hjemme – og fikk et sterkt behov 
for å hjelpe det lille jentebarnet. 

Det trengtes midler raskt for å få 
medisinsk behandling til henne. 

Edvardsen ringte rundt til familie 
og venner, og fikk i løpet av kort tid 
nok midler til å sende henne til et 
bedre sykehus. 

Hvem er Dina?
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«Noen måneder senere fikk jeg 
tilbud om å flytte til Dina-senteret 
i Goma. Den gangen var dette 
et lite hus med noen få jenter i 
samme situasjon som meg. Dette 
skulle være et senter hvor vi kunne 
få hjelp til å bearbeide traumene 
våre. Vi gikk på skole, fikk nye klær 
og nye venner.»

Det skulle vise seg at en liten 
voldtatt jente ble en redning for 
tusener av andre. Ettersom årene 
har gått, har stiftelsen utvidet 
sine sentre og hjulpet mange slike 
jenter.

«Det er en hard sannhet i dette 
landet. Hver dag blir kongolesiske 
jenter utsatt for seksuelle overgrep 
og urettferdighet. Og det er ingen 
her som gjør noe med det! Rune 
har fortalt oss om dere som støtter 
oss via Dina-stiftelsen. Noen av 
dere har vi blitt kjent med, men 
mange av dere vet jeg ikke hvem er. 
Det kan være vanskelig for meg å 
forstå hvorfor du som ikke kjenner 
meg vil hjelpe meg og andre jenter 
som meg. Nå tenker jeg ikke lenger 
på det som skjedde. Dina-senteret 
lærte meg å tenke på fremtiden!»

15

Jeg hadde aldri våget å tro at mitt møte med det 
lille jentebarnet, skulle bli til hjelp for så mange.

- Rune Edvardsen
Grunnlegger og leder



Rune Edvardsen og den lille jenta i 2004. Etter Edvardsens møte med 
dette jentebarnet ble et senter for voldtatte jenter startet i Øst-Kongo. 
Hun var den første jenta som flyttet inn på senteret.
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Hun er grunnen til at Dina-stiftelsen ble startet. Hennes 
oppvekst har vært på senteret i Goma der hun har fått hjelp 
til å bearbeide traumene, og har fått venner for livet. 

2010

2014

2008

2015

2005

2009
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Denne jenta viser stolt frem sengen sin på 
Dina-senteret i Goma. Hennes korte liv har 
bydd på mange utfordringer.
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Ei jente forteller:

«To opprørssoldater voldtok meg 
da jeg var ute for å hente vann. 
Mennene var svært voldelige, og etter 
voldtekten skar den ene mannen ut 
øyet mitt med kniv. Jeg var bare 9 år 
da det skjedde.

Min far døde da jeg var liten, og 
min mor giftet seg på nytt med en 
mann som ikke ønsket at jeg skulle 
bli boende hos dem. Derfor har jeg 
overnattet på et hardt gulv hos min 
tante i flere år, frem til jeg flyttet inn 
på Dina-senteret. På senteret fikk jeg 
min egen seng, utdanning og venner 
for livet.»



dinastiftelsen.no/skoleaksjon

Dina-stiftelsen
Sarons Dal

NO-4480 Kvinesdal
telefon: 38 35 75 40  epost: mail@dinastiftelsen.no
facebook.com/dinastiftelsen

Støtt jentene våre, 
og snu tragedie om til håp!

Konto: 3000 37 22615


