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Prosjektvirksomheten har foregått i Makeni by og i hovedkvarterene til de omkringliggende 

chiefdoms Panlap, Binkolo, Kholifa og Kamabai. Personer fra de nærliggende landsbyer 

også har deltatt i workshops og treninger på disse stedene. Hvert lokalsamfunn har vært 

representert og deltatt i trening av Volontører, både menn, kvinner og ungdommer. 

Prosjektet har i de siste seks årene jobbet opp mot høvdinger, politiske og religiøse ledere 

og omskjærere/ Sowies for å spre kunnskap og skape endring i spørsmål knyttet til 

Menneskerettighetsproblemer, skadelige cultural\tradisjonell praksis, tidlig ekteskap og 

voldtekt. 

Uansett, på tross av begrenset økonomisk støtte, arbeider BWUSL fremdeles sammen med 

frivillige i de fem chiefdoms for å sikre at formidlingsprosessen når de fattige innbyggerne i 

forstadene. Prosjekt-frivillige var engasjert i en to dagers evaluering sammen med 

begunstigede i de fem chiefdoms som prosjektet har befatning med. Spørreskjema med 20 

spørsmål der de begunstigete ble bedt om å forklare virkningen av dette prosjektet i sine 

lokalsamfunn og familier. Noen av spørsmålene var: 

Hva er deres forståelse om FGM\Bondo?         

Hva er de helsemessige effektene av praksis?         

Hvordan kan individer \ lokalsamfunn hjelpe med å ta opp dette problemet?        

Hva er noen av de mulige alternativene til FGM\Bondo? 

Svarene fra disse samfunnene var likelydende, men med ulike ideer i å minimalisere 

praksis. En ting de verdsatte fra prosjektet er "Breaking the Silence" / «det å bryte 

stillheten»!! Det var vanskelig å bryte gjennom i begynnelsen, men varigheten av prosjektet 

(6 år) har hjulpet dem til å oppnå resultater og åpenhet i samfunnet. De uttrykte 

takknemlighet over forandringen som har skjedd!!. 

Ungdom ble involvert i Workshops og trening tidlig i prosessen og dette har medført at de 

har nådd sine søstre, nieser og forloveder med informasjon om praktisering og praktiske 

forhold i forbindelse med «Bondo samfunnet». Unge jenter som vi kom i kontakt med, tok 

standpunkt til egen utdanning framfor å gjøre de samme feil som sine foreldre. De er nå 



godt informert om fordelene med utdannelse framfor denne skadelige tradisjonelle 

praksisen!! Ungdommer tar nå selv initiativ i denne formidlings prosessen av hvordan å 

bygge et sunt framtidig liv; i sine sosiale klubber, på sports arenaer, i klasserommet og i 

uformelle sammenhenger. 

Noen foreldre, videreformidlet i begynnelsen sin misnøye med prosjektet, men etter seks år 

de er takknemlig for informasjon og lærdom de har fått.  Noen av disse er:  

- Å være en øyeåpner i betydningen av utdanning, særlig i den nordlige delen av 

Sierra Leone  

- Ungdommer har engasjert seg i ferdighetstrening i stedet for vold.  

- Foreldre sender nå og er ansvarlig for sine barns skolegang i stedet for F G M.  

- Blir lært om sparing og investering. Foreldre sparer penger fra salg av sine produkter 

og investere mer i utdanning for sine barn, i stedet for tradisjonelle seremonier. 

Når det gjelder alternativer til FGM/ Bondo så nevner de jordbruk fordi dette kan hjelpe dem 

til å spare penger ved salg av jordbruksprodukter og benytte disse til å gi barna utdannelse. 

Som foreldre har de erkjent sitt eget ansvar, ikke Sowienes, til å lære barna verdier som 

lydighet, høflighet og kleskoder. Noen av Sowiene som var til stede fortalte at nå som de 

«tjener mindre penger» på omskjæring, har de begynt å dyrke jorda, flette kurver, farge 

stoffer eller klippe hår som et alternativ til praksis. 

For ytterligere å evaluere virkningen prosjektet har gjort, ble også dette spørsmålet stilt: 

Hvordan kan den enkelte / fellesskapet hjelpe med å ta opp dette problemet, om DV/FGM? 

Blant de mange svarene var at de vil fortsette med sensibilisering prosessen mer spesielt i 

sosiale sammenkomster, gjennom personlig rådgiving, rapportere tilfeller av 

DV/Kjønnslemlestelse til de riktige myndighetene, og at de vil fortsette å håndheve lovene 

uavhengig av offer og gjerningsmannen. 

Evalueringsgruppen kom med følgende forslag til framtidige prosjekt: 

Utforme et prosjekt for å etablere flere Ferdigheter trening senter for unge jenter som er 

registrert som Sowies (Wouto).  

Mer opplæring/ informasjon for unge jenter om teenage-graviditet (som øker).  

Datamaskin trening for studenter  



Informasjonsgrupper for mødre. 

Å lære barn i grunnskolen mer om DV/FGM og barns rettigheter.  

Å starte et informasjonsprosjekt opp mot det «the male society». 

Gi alternativ opplæring og ferdighetstrening til omskjærere og gi startpakke-ordninger slik at 

de slutter som Sowies. 

De konkluderte med å uttrykke takk og takknemlighet til BWUSL med spesiell henvisning til 

Pastor Julie Sesay, som har bidratt i å bringe pedagogisk utvikling til disse forskjellige 

lokalsamfunn. De trodde de levde i en opplyst kultur, men forstår nå at de har levd «i 

mørket». De rettet også en takk til donorene, Baptistkvinnene i Norge, for deres fortsatte 

støtte i å sikre at kvinnene i Nord får opplysning og mulighet til å realisere sitt potensiale 

som kvinner, uten å gjennomgå FGM. De takket Volontørene for arbeidet med å lære dem 

om Menneskerettighetene, om FGM og om rettigheter i forhold til arv etter avdød ektemann. 

 

Pastor Julie Sesay. 


