
1. Stress pga. nedlukninger har i Japan forårsaget en 
stigning i antallet af  kvinder, der er blevet udsat for fy-
sisk, mental, økonomisk og seksuel vold. Bed om, at disse 
kvinder må blive i stand til at flygte fra deres misbrugere, få 
hjælp og finde Gud – lyset i mørket! (Sl. 31,4)
2. 6 ud af  10 kvinder i Canada, hørende til den oprindeli-
ge befolkning, fortæller, at de blevet udsat for fysisk eller 
seksuel vold. Bed om, at der må ske en holdningsændring 
i samfundet, så disse kvinder kan leve et liv uden frygt for 
vold. (Es. 41,10)
3. Bed om, at indiske mænds tankegang må blive ændret, så 
de udviser respekt overfor kvinder og ikke misbruger dem. 
Bed om, at indiske kvinder må blive værdsat, beskyttet, få 
en uddannelse og finde den sande fred i Jesus Kristus.  
(Sl. 4,8)
4. Tak for, at lovgivningen i Finland er blevet ændret, så 
ofre for vold nu har lettere ved at få adgang til krisecentre. 
(Ords. 30,5)
5. Bed om beskyttelse for de skolepiger i Elfenbenskysten, 
der bliver voldtaget af  deres lærere. Bed også om, at den 
kulturelle praksis med at omskære kvinder må blive afskaf-
fet, og at ofrene må få den rette lægehjælp. (Sl. 5,11)
6. Bed Gud, vor Far, våge over de kvinder i Danmark, der 
har mistet deres selvrespekt, og som ikke har mod til at 
flygte fra volden i hjemmet. Bed om, at de ikke må miste 
håbet. (Sl. 68,21)
7. Bed Gud hele relationer i koreanske familier. Vold i 
hjemmet har forårsaget mange familiers sammenbrud. 
Børn er løbet hjemmefra, og ofte gentager historien sig i 
næste generation. (Sl. 147,3)
8. I Portugal accepterer 67% af  ungdommen vold fra den, 
de dater. Bed om, at de må blive undervist i, hvad ægte kær-
lighed er og lære at respektere hinanden. (1. Johs. 4,10-11)
9. Stress, fattigdom, nedlukninger og arbejdsløshed har til-
sammen medvirket til, at der er sket en stigning i antallet af  
kvinder i Uruguay, som udsættes for vold og voldtægt. Bed 
om, at mennesker må finde sunde måder at afstresse på, og 
at de må vælge at samarbejde om en løsning på problemer-
ne. (Fil. 2,2)

Bøn for ofre for vold og voldtægt 10. Bed om, at piger i Zimbabwe må blive beskyttet mod vold 
og voldtægt begået af  deres pårørende. Bed om, at familie-
medlemmer ikke må tie overgrebene ihjel for at værne om 
deres gode navn og rygte, men i stedet se det som deres pligt at 
vejlede, elske og værdsætte de børn, der er ofre for overgrebe-
ne. (Ords. 18,5) 
11. Bed om anger og helbredelse for de mennesker i Rumæ-
nien, som forvolder andre smerte, fordi deres egne hjerter er 
knust. Bed om, at de må opleve Guds kærlighed, så de bliver i 
stand til at elske andre. (Tit. 2,12)
12. Bed for de paraguayske kvinder, der lider under alle mulige 
former for vold. Bed om, at de kristne må hjælpe dem med at 
undslippe volden og til at blive sat fri gennem Guds Ord. (Johs. 
8,36)
13. Bed for de mænd og kvinder i Polen, der er afhængige af  
alkohol. Bed om, at de må blive helbredt, så de stopper med 
at begå overgreb mod deres ægtefælle og forsømme børnene. 
(Ords. 20,1)
14. Bed for kvinder og børn i Frankrig. Vold i hjemmet er ste-
get markant under nedlukningen. ”Mænd, elsk jeres hustruer, 
og vær ikke hårde mod dem.” (Kol. 3,19)
15. Bed om, at kvinder i Nordkaukasus, som har været udsat 
for vold, må blive helbredt i hjerte og sind. Bed ligeledes for 
kvinder i Rusland, som har mistet troen på at få en familie, 
hvor kærligheden råder. (Sl. 72,13-14)
16. Bed om, at der må ske en holdningsændring blandt dem i 
den etiopiske kultur, der accepterer og tolerer vold mod kvin-
der. Bed om helbredelse for de 19% af  etiopiske kvinder, der 
anmelder fysisk vold fra en partner. Mange af  kvinderne har 
brug for lægebehandling pga. deres skader. (Sl. 30,2)
17. Bed for de mennesker i Sverige, der kæmper med isolation 
og begrænsede økonomiske midler. Bed om, at situationen ikke 
må udvikle sig til vold i hjemmet. (Sl. 94,19)
18. I Grønland er der store sociale problemer med alkohol, 
stoffer og høj ungdomsarbejdsløshed, som alt sammen bidra-
ger til vold og kriminalitet. Bed om vækkelse, så mennesker 
søger Gud. (Ez. 11,19)
19. Tak for, at det indonesiske politi er hurtigt til at reagere, når 
de hører om vold. ”Du har hørt, hvad de hjælpeløse ønsker, 
Herre, du giver dem mod, du lytter til dem.” (Sl. 10,17)
20. Bed om, at de, der udøver vold i hjemmet i Spanien, må 
blive retsforfulgt, angre og forandre sig. (Sl. 11,5)

21. Bed for dem i Cambodja, der ikke anmelder voldtægt 
pga. skam og af  frygt for, at man hævner sig på familien. 
Bed om, at ofrene må få mod og få den hjælp og beskyt-
telse, de har brug for. (Sl. 91,2)
22. Hver måned bliver 10-15 piger voldtaget af  fædre 
eller omsorgspersoner i Liberia. Bed om, at politiet må 
retsforfølge og arrestere gerningsmændene. (Sl. 103,6)
23. Volden i Sydafrika er steget kraftigt, og det er i hjem-
mene, de fleste voldtægter bliver begået, og at volden 
forekommer. Bed Gud beskytte ofrene. (Es. 32,18)
24. Bed om fred og forsoning i de brudte familier på 
Nordcypern, hvor kvinder udsættes for både psykisk og 
fysisk vold. Bed om, at KmH-programmerne må være 
med til at give håb og helbredelse. (Rom. 15,13)
25. Bed Gud genoprette de børns hjerter og sind, som 
har været udsat for vold og andre krænkelser i deres hjem 
i Tanzania. (Sl. 17,8-9)
26. Vold i hjemmet bliver ofte fortiet i Ukraine, og 
mange mener, det er en privatsag. Kun 10% af  ofrene 
anmelder volden. Bed om frihed, helbredelse og retfær-
dighed for de krænkede. (Mark. 4,22)
27. Bed om, at kvinder, der i Filippinerne bliver udsat 
for voldtægt og vold i hjemmet, må fortælle om det og 
finde beskyttelse, helbredelse og retfærdighed. Bed om, 
at gerningsmændene må stoppe volden og respektere 
kvinderne. (Es. 1,16)
28. Tak for, at der findes lande, hvor politiet er pålide-
ligt. Bed om, at kvinder, der bliver udsat for vold i disse 
lande, må få et større selvværd og styrke til at bede om 
hjælp. (Sl. 46,2)
29. Bed om, at kvinder, der bor i farlige kvarterer eller i 
midlertidige boliger pga. nationale katastrofer, konflik-
ter eller immigration, må blive beskyttet mod vold. (Es. 
41,10)
30. Det var meningen, at skolen skulle være et sted, hvor 
man kunne føle sig tryg, få lærdom og udvikle sig. Bed 
om, at forældre, lærere og administratorer må få visdom 
til at slå ned på mobning og på en hvilken som helst 
form for vold på skolerne. (Sl. 32,7)
31. Bed om, at vi må elske dem, der hader os eller gør os 
ondt, på samme måde, som Gud elsker os. Bed om, at 
vi må finde styrken i Herren, fordi han kæmper for os. 
(Luk. 6,27-28)
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Når en kvinde bliver udsat for vold, berører det alle 
områder af  hendes liv. Det skader hendes fysiske, men-
tale og reproduktive sundhed, og det påvirker hende 
negativt både socialt og økonomisk. Ifølge WHO har 
en ud af  tre kvinder i hele verden oplevet fysisk eller 
seksuel vold, i de fleste tilfælde begået af  en intim part-
ner. Antallet af  rapporter om vold i hjemmet er steget 
dramatisk under covid-19 pandemien, hvor nedluknin-
ger har medført øget eksponering for voldelige partne-
re, og samtidig har adgangen til hjælp været vanskelige-
re. Hvor kan de så gå hen og få hjælp?

I samfund, hvor normer begrænser kvinders uddan-
nelse og sænker deres sociale status, sker volden oftere. 
F.eks. er lovene i et land i Centralasien ikke særlig strik-
se, så mænd kan mishandle deres koner og børn og for 
det meste gå ustraffet hen. Men der sker langsomt en 
ændring på dette område.

Helbredelse af traumer efter vold
 

Omfattende internationale juridiske traktater, som Istan-
bul-konventionen, medfører ændringer, da de fokuserer på at 
forebygge vold, beskytte ofre og straffe lovovertrædere.

Efterhånden som verden anerkender omfanget og følgerne af  
vold mod kvinder, opstår strategier for at vejlede nationer og 
kulturer i, hvordan man kommer videre. En af  disse planer 
bruger de syv bogstaver i det engelske ord RESPECT (på 
dansk respekt): Styrkelse af  færdigheder indenfor relationer 
(Relationship), bemyndigelse til kvinder (Empowering), stille 
hjælp til rådighed (Services), mindske fattigdom (Poverty), 
skabe trygge miljøer f.eks. på skoler (Environments), fore-
bygge børnemishandling (Child), og forandre holdninger og 
normer (Transforming).

Nye love og strategier giver større beskyttelse til kvinder, og 
de er nødvendige. Men kvinder har også brug for helbredelse 
fra de traumer, der følger i kølvandet på volden. Når kvinder 
vender sig om til Gud i deres smerte ”læger han dem, hvis 
hjerte er knust, og forbinder deres sår” (Sl 147,3). Han minder 
dem om, ”Jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig” (Es 
41,10). Intet i hele universet kan nogensinde adskille dem fra 
hans grænseløse kærlighed (Rom 8,38-39).

Gud bruger ”Kvinder med Håb”-arbejdet ind i disse vanske-
lige omstændigheder. Episoder fra den arabiske serie ”Fordi 
han elsker mig, er jeg blevet forvandlet fra at være offer til at være et 
mesterværk” viser kvinder, hvordan de kan finde helbredelse og 
lindring efter at have været udsat for fysisk, psykisk, verbalt, 
økonomisk, socialt eller religiøst overgreb. De opmuntrer også 
arabiske kvinder til at holde ud, hjælper dem til at finde håb 
i Jesus og gør dem i stand til at forandre deres lokalsamfund. 
Gennem sociale medier hjælper det arabiske KmH-team også 
den enkelte kvinde, som har stort behov for nogen, der lytter 
til hende, og for at blive ledt til Gud, som elsker og har om-
sorg for den enkelte.

Når vi beder for kvinder, der har været udsat for vold, så bed 
om at de må få lov at erfare Guds kærlighed og tilgivelse. Gud 
ønsker at hele dem og give dem livet igen (Sl 71,20). Den-
ne heling styrker kvinder i deres forhold til Gud, men den 
hjælper dem også til at finde frihed til at lære at tilgive andre, 
herunder dem der har såret dem.

Af  Esther Chen, volontør hos TWR Women of  Hope
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