
Möte med samtalsledarna 

 

 

Mötet började vid 10.30 med inledande tal av samordnaren och ordförande för CLVF och alla 

deltagare presenteras. Projektet "Together for a suciety free from violence" som PFPC och 

partnern Acting for Change för året 2017 startades med alla samtalsledarna och de som 

ansvarar för plattformen och i de 6 områdena deltog. Ursprungliga planen för första 

kvartalet diskuterades på ett möte vid projektstart för bättre samordning och förståelse för 

verksamheten där av detta möte.  

 

Deltagarna  

Det deltog totalt 35 personer, inklusive samtalsledarna och ledningen för PFPC   

Samtalsledare: 26  

PFPC ledning: 9  

Frånvarande samtalsledare 5 personer:  

Sédhiou 2, Kafountine 1, Bignona 1 och Oussouye 1  

Dokument som mottagits av samtalsledarna:  

- Mål och planering  

- Schema för aktiviteter 

 

Målen  

För mötet var att dela erfarenheter, delge projektplaneringen och ha diskussioner.  

 

Sammanfattning 

 

Mr Baba Ndiaye Boucar som ansvarar för att samordna projektet visade mål- och 

riskmatrisen översatta till franska och schemat över aktiviteter. Presentationen görs stegvis 

med början från det övergripande målet och förklaring av verksamheten inom varje mål. 

Deltagarna kan följa och ställa frågor under tiden. Deltagarna insåg att projektet krävs när 
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det gäller organisation och samordning i kampen mot våld mot kvinnor och flickor. För att få 

legitimitet i det civila samhället, beslutades att de kommer att behöva identifieringsbricka 

för att bättre hjälpa offren. Deltagarna begärde en mall till handlingsplaner eftersom många 

av samtalsledarna inte kan göra handlingsplaner. Vi (PFPC) kommer att hjälpa till i varje 

område ut efter var och ett områdes behov.  

 

Många uttrycker sina svåra och farliga arbetsförhållanden samtidigt som de visar ett stort 

engagemang för detta uppdrag. De har fortsatt att hantera fall och bistå offer även efter 

avslutet av det första projektet med Unizon. De berättade om de senaste fallen under de 

senaste månaderna. Slutligen gjordes ett förslag för att hjälpa samtalsledarna med de 

psykiska trauman som de kan ådra sig på grund av de fall de hanterar (förhinda att de kan bli 

det). Vi anser att arbetet bör underlättas genom samtal med psykologer de kommer därför 

att träffa en psykolog var tredje månad. 

 

Delade erfarenheter  

 

Denna del var mycket informativt särskilt kring erfarenheter som andra kunde dra nytta av. 

Varje område fick dela en eller två fall av våld som var bland de mest komplexa de mött. En 

sak som togs upp var kurs i fotografi som skulle lära samtalsledarna hur man tar bilder av 

offren för att det sedan ska kunna användas som bevismaterial. 

 

Ziguinchor 

 

Fallet pågår. En gammal gift man som utnyttjat och misshandlat en kvinna som lider av en 

psykisk funktionsnedsättning. Mannen förnekade anklagelserna, var på samtalsledaren ger 

honom en tidsfrist på en vecka att tänka. Samtalsledaren gjorde en sammanställning av fallet 

som skickades till en advokat och Mrs. Goudiaby. 

 

Diskussionen fortsatte sedan till ett annat fall där en man slår sin fru hela tiden, kvinnan 

vägrade att anmäla då hon inte ville att hennes barns far skulle hamna i fängelse. Utredaren 

gav samtalsledaren i uppdrag att medla. När samtalsledaren skulle genomföra sitt samtal 

med mannen så slog han till henne. Hon bestämde att inte rapportera detta till polisen för 

att inte påverka fallet (hennes uppdrag var att medla). Advokaten och utredearen anhöll 

mannen och ville fängsla honom men samtalsledaren beslutade att inte anmäla då hennes 

roll var att se till den sociala sammanhållningen.   

 

 

 



Bignona  

 

Bignona har gjort rubriker under de senaste månaderna på grund av våld och den grymma 

våldtäkten och mordet. En kvinna i femtioårsåldern våldtogs brutalt mördad. Gendarmerie 

(ungefär som häktet i sverige) i Bignona kunde utpeka den misstänkta men kunde inte 

identifiera honom. Efter demonstrationerna av befolkningen känner man orättvisa inför att 

detta är en norm i vårt samhälle, möjligheterna till dessa händelser är ständigt närvarande.   

Bignonas samtalsledare har svårt att prata om det här fallet då människor fortfarande är 

traumatiserade. De kände maktlöshet i denna tragedi mot säkerhetsstyrkorna och alla 

statliga myndigheter som ska ta ansvar för människors säkerhet. 

 

Sédhiou  

 

Fall ett: Detta är en mor vars man vill sälja huset medan det var hon som var närvarande när 

myndigheterna delade ut mark i byn. Hon hade betalat mängden 5000 FCFA (som bekräftats 

av distriktschefen) som krävdes för att ta emot mark. En del av materialet som användes för 

att bygga huset tillhörde honom. Kvinnan tog kontakt med samtalsledarna i Sédhiou, som 

föreslog henne att förhandla med sin man men han ville inte lyssna, det gick så långt att han 

hotade med att tillgripa polis. Samtalsledarna konstruerade en grupp av medlare i denna 

grupp ingick distriktschefen och en samtalsledare de bestämde sig för att genomföra en 

förhandling. Mannen gillade inte att kvinnan tog kontakt med myndigheterna på grund av 

familjens anseende. Enligt kvinnan var det enda problemet mellan dem hans styvson som 

inte respekterade honom, styvsonen var nära på att kasta sten på honom. Hon ville ha 

vittnen och kontaktade därför några äldre som bodde i kvarteret för att vittna om att manen 

inte visar respekt för styvsonen, mannen blev väldigt besviken över det som hänt.  Hon sa till 

honom att han får styra upp situationen innan det spårar ur, just nu så håller detta på att 

klaras upp.  

 

Fall 2 Goudomp: Ärendet gäller en frånskild mor till två barn.  

Domstolen tilldelade henne vårdnaden om barnen och beordrade mannen att betala henne 

en klumpsumma varje månad. Men mannen betala inte någonting förrän hon gick till 

samtalsledarna i Sédhiou som kommer att börja en medlingsprocess med mannen. Han 

accepterade slutligen att betala 15 000 fcfa per månad till kvinnan med hjälp av medling av 

en samtalsledare. När hon fick sitt tredje barn berättade hon till sin exmake genom 

samtalsledaren att dessa 15 000 fcfa inte kommer att räcka för de tre barnen. Han gav henne 

20 000 fcfa men detta var det sista belopp som utbetalades från honom.  

 

 



Kolda 

  

Fall 1 Kolda: Ärendet gäller ett barn på 8 år med frånskilda föräldrar. Flickan togs hand om av 

sin mormor. Hon tillbringade sitt påsk- och jullov hos sin omgifta mamma. Hon blev då 

våldtagen av sin styvfar som hotade henne, om hon någon gång skulle berätta vad som hänt. 

Mamman hade inte märkt något men när flickan kommer tillbaka till sin mormor där 

mostern förstod att nått var fel. Efter upptäkten med dottern så pratade mamman med sin 

man (styvpappan) han föreslog att han skulle betala pengar om mamman lovade att inte gå 

till polisen. Oturligt nog för den lilla flickan accepterade familjen erbjudandet från 

styvpappan. Detta skedde i Dakar och historian avslutades där. Flickan är nu omhändertagen 

av AEMO (socialtjänsten).   

 

Fall 2 Vélingara: En flicka på 7 år gick i koranskolan i 15 timmar, hon blev våldtagen av en 

okänd person, våldtäktsmannen har inte hittats. Den här flickan har problem att vistas i 

samhället och vill inte se någon man över huvud taget. Varken polisen eller AEMO kan hjälpa 

barnet. ENDA Santé är där för att hjälpa henne med omsorgen av henne.  

 

Kafountine 

 

Detta ärende gäller en kvinna som våldtogs och misshandlade av sin man med en machete. 

Häktet (gendarmerie) som skickade flickan till samtalsledarna har inte gjort något för att 

hitta gärningsmannen. Samtalsledarna hjälpte henne att få ett läkarintyg och lämna in en 

anmälan. De fick reda på att han var i byn Diana men de hittade inte honom där. Några 

veckor senare kom han tillbaka och skrämde en kvinna som började gråta och blev rädd, byn 

gjorde inget för att hjälpa henne. Han försvann och man vet inte vart han är.   

 

Oussouye  

 

En minderårig bodde med sin mamma som sålde alkohol för att hjälpa familjen då hennes 

mamma var blind. En dag hittar hon sin mormor på fältet, mormor hade blivit våldtagen och 

gravid av en kund som hotade att döda henne om hon berättade vad som hänt. Av rädsla 

ville hon inte anmäla förgriparen men hon gjorde det ändå till häktet (gendarmerie) och de 

tvekade inte på att gripa förövaren. Senare i förhör erkänner han att han haft en sexuell 

relation med kvinnan men att det var under samtycke och att han aldrig använt våld utan att 

det var kvinnan som ville ha sex. Pojken i fråga (våldtäktsmannen) är systerson till en av 

samtalsledarna. Samtalsledaren blev kritiserad av sina föräldrar att hon inte skyddade 

systersonen. Samtalsledaren svarar att hon inte kan skydda någon som har gjort dåliga 

saker. Fallet är pågående och pojken är nu hos polisen. 



Svar på händelserna 

 

Dessa svar gavs av en gammal samtalsledare från Ziguinchor 

 

1) Kolda: 

Frågan gäller fallet med flickan där AEMO accepterade tillbakadragandet av offrets fall. 

 

AEMO har inte gjort sin plikt (oerfarna) i uppföljningen av barnen eftersom det inte 

dokumenterades angående flickan då det är ett fall för rätten som är de ända som kan 

bestämma straffet för våldtäktsmannen.  

 

Hon tillade att det fanns ett fall som hände i Kolda angående två minderåriga. Det var svårt 

att förstå att en ung minderårig pojke ska hamna i fängelse efter att ha våldtagit och gjort en 

minderårig flicka gravid. Domaren dömde till deras fördel då han förstod att flickan hade en 

del i att ha sex med pojken på grund av hans ålder fick han ett lägre straff 

 

2) Goudomp: 

 

Frågan gäller den man som skulle betala en månatlig summa till sin ex-fru.  

 

Funktionen av detta är mycket märkligt efterson summan borde tas från hans lön och att 

hon borde fått summan direkt, inte genom att han ska ge henne kontanter i handen eller en 

överföring kvinnan kan dock gå till rätten och förklara sin situation och få hjälp med att 

regelbundet få in pengarna.  

 

Lärdomen man kan dra av dessa erfarenheter, framförallt med frågeställningarna kring 

rättssystemet och effektiviteten i AEMOS arbete i Kolda. I Kafountine har samtalsledarnas 

trovärdighet kommit till en hög nivå där även män börjat ta kontakt med samtalsledarna för 

att de har problem med deras fruar.  

 

Skillnader  

"Badianou Gokh" (äldre vis kvinna i byn) i Kolda: Kolda saknar "badianou Gokh" och allt är 

politiskt, detta är verkligen beklagligt. Mme. Mariama Diamanka (ansvarig på kontoret i 

Kolda) bör ta detta dokument och använda det för att hjälpa Kola ur denna situation och 

hitta rätt person till rollen ”Badianou Gokh" regionalt.  

Samordnaren tog tillfället i akt att förtydliga vikten av att ha psykologer knutna till oss som 

ska hjälpa traumatiserade medborgare i Bignona och ska vara finansieras av ENDA jeunesse 

Ziguinzhor.  

Mötet avslutades vid 14h 40 


