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Innsamling. Bærum 
soroptimistklubb 
samlet inn rundt 9.000 
kroner under en aksjon 
på Kalvøya i forbindelse 
med FNs internasjonale 
jentedag.

Oppmerksomhet for og støtte til 
arbeid mot vold i nære relasjo-
ner var sentrale mål for Bærum 
soroptimistklubbs markering av 
den Internasjonale jentedagen. 
Nå kunne den både lokalt og 
internasjonalt engasjerte klub-
ben overrekke 9.024 kroner til 
krisesenteret. 

Inntektene kom fra salg av 
refleksbånd, kaffe og kake på 
Kalvøya 11. oktober. Pengene skal 
brukes til innkjøp av joggedresser 
i ulike størrelser og toalettmapper 
med innhold for dem som ta seg 
av krisesenterets botilbud.

29 barn på krisesenteret 
Avdelingslederen for krisesen-
teret, Ingunn Eidset Åker, holdt 
foredrag under arrangementet og 
ga omfattende informasjon om 
krisesenterets tilbud. 

Dette består blant annet av et 
gratis lavterskeltilbud for kvinner, 
menn og barn utsatt for vold eller 
trusler om vold i nære relasjoner, 
samtaletilbud etter seksuelle over-
grep og et tilbud ved tvangsekte-
skap og menneskehandel (ROSA 
prosjektet). 

I løpet av 2014 bodde 101 men-
nesker i krisesenteret, derav 65 
kvinner, 29 barn og 7 menn. Dess-
uten ble 341 mennesker støttet i 
form av samtaler. 

Ingunn Eidset Åker informerte 
også om forskjellige måter vold 

utøves på som for eksempel kon-
troll, krenkelser eller ydmykelse, 
manglende rett til å bruke egne 
penger, å bli nektet kontakt med 
familie og venner, å bli fortalt 
hvor lite verd en er, å bli truet, 
utskjelt, kritisert eller latterlig-
gjort, å bli slått, lugget, sparket, 
dyttet, holdt fast, kastet noe på, 
truet med noe, å kaste ting eller 
ødelegge eiendeler, overgrep, 
voldtekt og prostitusjon.

På jentedagen ønsket Bærum 

soroptimistklubb dessuten å 
minne om mange jenters situa-
sjon verden over. For eksempel 
er mange jenter ansvarlige for å 
hente vann og sanke/bære ved 
istedenfor å kunne gå på skolen. 
Derfor valgte klubben å legge opp 
til disse to aktivitetene for barn 
slik at de kunne – på en lekende 
måte – kjenne litt på hva det inne-
bærer og for så å starte en samtale 
om dette med de voksne.

Den Internasjonale jentedagen 

ble markert for første gang i 2012. 
Dermed vil FN gi oppmerksom-
het til at jenter er særlig utsatt 
for vold og diskriminering og at 
de fratas sine menneskerettighe-
ter i stor grad.

Bærum soroptimistklubb er del 
av Soroptimist International med 
rundt 80.000 medlemmer i 132 
land, derav rundt 1.850 medlem-
mer fordelt på 63 klubber i Norge. 

Soroptimister engasjerer seg for 
å bedre livssituasjonen for kvin-

ner og barn både lokalt, nasjo-
nalt og internasjonalt. Arbeidet 
er tuftet på FNs tusenårsmål. 
Bærums-klubben har blant annet 
prosjekter som støtte av svømme-
opplæring for flyktningkvinner i 
samarbeid med Flyktningkonto-
ret i Bærum, sosiale kveldsmøter 
for innvandrerkvinner som går på 
Voksenopplæringen i Bærum og 
bekjempelse av menneskehandel.

Janine Schaller-Bøyum

Samlet inn penger  
til krisesenteret

BIDRO: Tre av Bærum soroptimistklubbs medlemmer som var i aksjon på Kalvøya: Margrethe Børresen Aspen, Gry Baadstrand Skare og Meral Kula.  
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