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Våld mot kvinnor

Kära förebedjare!

Ordet gräns kan användas i flera olika sammanhang. Vid en
gränspassage mellan två länder måste vi visa upp ett giltigt pass,
men det är inte helt självklart att vi tillåts att komma in. En gräns
kan även vara personlig och hänger samman med din identitet. Det
är den linje som skiljer dig från andra. Din personliga gräns säger
något om vem du är, vad du tycker är viktigt och värdefullt. Din
gräns säger något om dina behov och känslor.
Den berättar vad som är ditt ansvar och vad som inte är ditt ansvar.
Har man inte tydliga gränser uppstår det gränsproblem. Då är det
lätt för andra dominanta krafter att ta över områden i livet som inte
tillhör dem. Bibeln är ett kärleksbrev från Gud. Din identitet
definieras inte av andra. Du får låta dig definieras av Jesus Kristus.
Där finns din sanna identitet. Han som har skapat dig säger, Var inte
rädd, för jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min
(Jes.43:1).
Gud är tydlig med sina gränser och därför får du också vara tydlig
med dina gränser gentemot andra människor. I bergspredikan
säger Jesus, ”Ert ord ska vara `ja´ eller `nej´. Allt utöver det
kommer från den onde.” Gud vill att du säger ja till det som är gott
och nej till det som skadar dig. Dina gränser berättar att du vill ha
friska och sunda relationer till dina vänner, din familj, dina
arbetskamrater och andra. Vi ska hjälpas åt att bära varandras
bördor, men inte på bekostnad av att vi utplånar oss själva och vi
behöver definitivt inte bära varandras laster. (En glimt ur det
kommande programmet Hjärtats Trädgård.)

•
Tyvärr finns det allt för många kvinnor och flickor i världen som på
olika sätt har fått sina gränser kränkta av andra människor och som
utsätts för olika former av våld. Låt oss denna månad lyfta upp dem
inför Gud.

Det känns övermäktigt att ta del av statistik som rör våld mot
kvinnor och barn. Jag blir förkrossad av att höra berättelser om
misshandel och övergrepp som drabbar dessa flickor och kvinnor.
Varför lider så många av våra medsystrar av fysiskt och psykiskt
våld i händerna på våldsverkare, när det ändå görs så mycket
våldsförebyggande insatser från både privat och allmänt håll,
förutom från kyrkor och kristna organisationer? Enligt FN finns det
globalt 243 miljoner kvinnor och flickor i åldrarna 15 till 49 år som
har blivit utsatta för sexuellt och/eller fysiskt våld i en nära relation
under de senaste tolv månaderna. Statistiken är färsk, den handlar
inte om flera år; den handlar om vad som hänt runt om i värden
bara under det senaste året.
Lockdown i en stor del av världen ger inte mycket utrymme för
hopp för kvinnor som är instängda i ett hem med en person som
misshandlar dem. Det är plågsamt att leva i den miljön och det är
smärtsamt att höra kvinnorna berätta hur de överlever dag för dag
med en knapp strimma av hopp.
Jag blir alltid förbryllad över vad det är som utlöser slagsmål och
gräl, eftersom jag har erfarenhet av många våldssituationer i mitt
eget liv. Frågan ställs och besvaras i Jakobs brev: Varifrån kommer
alla strider och konflikter bland er? Kommer de inte från begären som
kämpar i era kroppar? Ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas
men vinner inget. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni
inte ber (Jakob 4:1–2).
Ligger det inte en sanning i vad Jakob skriver? Vi eftertraktar
något som vi inte kan få och det leder till gräl. När vi inte kan
tillfredsställa våra begär eller få det vi vill ha blir det en kamp. Men
som kristna ska vi be till Gud i ödmjukhet och med rätta motiv och
lämna utfallet i hans händer, jfr Jakob 4:3. Att ta strid för rättvisan
är en annan sak och där kan vi ta ställning med kärlek och respekt
förvissade om att Gud är rättvis, jfr Jes. 30:18.
I mörka tunga ögonblick i mitt liv känner jag frid när jag ångrar
mitt högmod och lever i ödmjukhet inför Gud och hans Ord. Det är
inte lätt och kräver disciplin och att jag anförtror mig åt pålitliga
vänner. Så kan vi växa i förvissningen om att Gud är nära och vi är
inte ensamma. I honom har vi vår glädje.

Peggy Banks,
Global verksamhetsledare, TWR Women of Hope

1. att oﬀren för våld och övergrepp ska
bli helade och finna glädje i livet och bilda
egna sunda familjer. Låt dem få uppleva
att du, deras skapare, ser deras smärta,
lider med dem och helar dem. Han helar
dem som har förkrossade hjärtan och
förbinder deras så (Ps. 147:3).

11. för våldtäktsoﬀren i Indien, om
mod så att de vågar anmäla förövaren
även om det är en närstående. Vi ber
också om familjernas fulla stöd åt
dessa lidande flickor och kvinnor och
att de skyldiga ska hållas ansvariga,
jfr Ps. 5:11.

2. att kvinnor och flickor i Bonaire
12. om helande och beskydd för kvinnor
(Västindien) ska stå emot dem som vill
som är instängda med våldsbenägna
locka och snärja dem in i en våldskultur. partners under lockdownperioder p.g.a.
Skydda mig från våldsmän som planerar för covid-19 – en tid då våld och misshandel
att få mina fötter på fall (Ps. 140:5).
har ökat dramatiskt över hela världen.
3. om förändring i de kulturer i Tanzania
där kvinnlig könsstympning fortfarande
praktiseras. Styrk dem som oförtröttligt
arbetar för att könsstympningen ska
upphöra.

7. att kvinnlig könsstympning ska
upphöra i de etniska grupper där det
fortfarande illegalt praktiseras i Finland.
8. för de många kvinnor i Kina som vågar
träda fram och dela sina erfarenheter av
misshandel. Vi ber om tröst och helande
för dessa våldsoﬀer, jfr 2 Kor. 1:3.
9. för dem som utsätts för våld i hemmet
i Ukraina och tackar för den nya lag som
leder till åtal för dem som våldför sig på
sina anhöriga, jfr 2 Tess. 3:3.
10. om frälsning och frihet för polska
män som är slavar under alkohol,
droger och pornografi. Bryt den onda
spiralen av övergrepp och våld mot
deras familjer
och hela dem alla, jfr Ps. 18:3.

21. om helande och beskydd för de 25 %
kvinnor i Bulgarien som drabbas av våld.
Vi ber om ekonomiskt stöd till
kvinnojourer där kvinnor och barn kan
finna en fristad, Ps. 72:14.

22. för de kvinnor i Elfenbenskusten som
utsätts för våld i hemmet och om drastiska
förbättringar i lagväsendet så att
13. att TWR Women of Hope ska övertyga behövande tillförsäkras stöd och hjälp,
jfr Ps. 7:9.
kvinnor om att de är värdefulla och
viktiga i Guds ögon; att de inser att de
23. av hela vårt hjärta att du ska förbarma
inte är skyldiga eller förtjänar det våld
dig över kvinnor och barn som drabbas av
de utsätts för, jfr Ps. 91:14.
våld och lever med fara för sina liv. De ser
14. för kvinnor i Albanien; om ett slut på ingen möjlighet att undkomma och avstår
ofta från att söka hjälp, jfr Ps. 69:30.
våldet i nära relationer som 50 procent

4. att TWR Women of Hope ska lyckas
göra rumänska föräldrar medvetna om
att de måste ha kontroll över vad deras
drabbas av – förutom isolering, socialt
barn gör på nätet så att inte barnen råkar utanförskap och hopplöshet.
ut för våld och övergrepp, jfr Ords. 2:11.
15. om ett uppvaknande så att Kyrkan
5. för Indonesien – att den Nationella
stöttar oﬀren för våld och övergrepp,
kommissionen för kvinnors rättigheter
kvinnor som sällan har någon annan som
ska lyckas förhindra våld mot kvinnor
stödjer dem. Öppna din mun för den
och försvara deras rättigheter, jfr Job
stumme och försvara alla värnlösa (Ords.
12:13.
31:8).
6. för barn som växer upp med våld i
hemmet. Vi ber att föräldrar ska älska och
uppfostra sina barn på bästa sätt, jfr Ps.
34:12.

20. för flickor och kvinnor i Indonesien –
om mod att anmäla släktingar som
utsätter dem för våldsbrott; förövare som
numera arresteras, jfr Ps. 32:7.

16. att människor i Tyskland ska bli
medvetna om förekomsten av kvinnlig
könsstympning genom TWR:s
bönekalender, så att denna företeelse
ska upphöra genom bön och stöd till
hjälporganisationer.

24. för situationen i Kina – att våldsoﬀer
ska få upprättelse och att även högt
uppsatta personer ska åtalas, jfr Ords. 24:
24–25.
25. att myndigheterna ska trappa upp
kampen mot våldet i nära relationer i
afrikanska länder, där lagstiftningen sällan
berör det som händer i den privata sfären.
26. för våldsutsatta kvinnor i Frankrike, där
en kvinna dödas var tredje dag av sin
partner. Vi ber att kvinnors rop på hjälp
ska tas på allvar innan det är för sent.
27. för kvinnor i Uruguay – led dem rätt så
att de väljer en make som älskar och
skyddar dem och inte misshandlar och
dödar dem, jfr Ef. 5:28.

17. om ett slut på våldtäkterna i Liberia,
där var tionde kvinna/barn utsätts för
övergrepp. Styrk och beskydda oﬀren från 28. om uppmärksamma och beskyddande
det onda.
mödrar som vågar stå upp för sina döttrar
om de märker att dessa blir utsatta för
18. för föräldrar i Korea – att de
uppfostrar sina barn med vishet och inte övergrepp av släktingar eller vänner, jfr Ps
tillgriper våld. Och ni fäder, reta inte upp 12:8.
era barn, utan fostra och förmana dem i
Herren (Ef. 6:4).
19. för män och fäder i Uruguay – att de
inte utsätter fru och barn för våld utan
istället är deras beskyddare, jfr 2 Kor.
13:11.

29. om rättvisa för fattiga, lågutbildade,
lågkast-människor i Nepal. Vid våldsfall
saknar de ofta röst och har inte råd med
advokat och rättslig prövning, jfr Ps. 72:4.
30. Gör slut på de gudlösas ondska, låt den
rättfärdige stå fast! Du som prövar hjärtan
och njurar är en rättfärdig Gud (Ps. 7:10
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