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Mors Dag kalder på, at vi åbner øjnene for, hvordan pandemien skærper fattige 
mødres overlevelseskamp, især dem der arbejder i den uformelle økonomi. 

I et land som Sydsudan er den tragiske virkelighed, at flertallet af alle kvinder har 
været udsat for et seksuelt overgreb. Alt for mange lever i parforhold præget af vold 
og overgreb. Og volden eskalerer desværre i takt med, at virusfrygten har tvunget 
kvinder og mænd i isolation i hjemmene, skriver generalsekretær i Folkekirkens 
Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen i dette indlæg. 

Covid-19 rammer skævt. Den skæbnetunge virus slår langt flere mænd ihjel end 
kvinder. Mange børn og voksne har derfor måttet tage en for tidlig afsked med deres 
fædre. Men overdødeligheden hos mænd betyder også, at mange kvinder er blevet 
efterladt i en mere utryg verden - nu som eneforsørgere. 

Især i fattige lande uden sikkerhedsnet skaber den virusudløste økonomiske recession 
livstruende udfordringer for millioner af enlige mødre, der skal knokle for at skaffe 
mad på bordet. Mødre, der i forvejen levede på samfundets bund i verdens fattigste 
lande, bliver nu ramt af udgangsforbud, der fjerner livsgrundlaget for dem og deres 
børn. 

For de kvinder, der ikke ønsker at blive mødre endnu, skaber coronakrisen også 
udfordringer. Der bliver slået hårdt ned på dem, der ikke overholder 
udgangsforbuddene. Derfor vurderer FN, at op imod 47 millioner kvinder vil mangle 
prævention, fordi de ikke har adgang til apoteker. Manglen på prævention kan have 
fatale konsekvenser for kvinder, der lever i voldelige og usunde familiestrukturer, hvor 
de nu er fanget under samme tag som deres mænd i virusbekæmpelsens hellige navn. 

Volden eskalerer desværre i takt med, at virusfrygten har tvunget kvinder og 
mænd i isolation i hjemmene 

I et land som Sydsudan er den tragiske virkelighed, at flertallet af alle kvinder har 
været udsat for et seksuelt overgreb. Alt for mange lever i parforhold præget af vold og 
overgreb. Og volden eskalerer desværre i takt med, at virusfrygten har tvunget kvinder 
og mænd i isolation i hjemmene. I dybt religiøse samfund i flere afrikanske lande er de 



religiøse ledere dem, der vinder respekt hos voldelige mænd. Ofte bliver fejlfortolkede 
religiøse budskaber endda brugt som alibi for vold og tvang. 

For at beskytte kvinder samarbejder Folkekirkens Nødhjælp derfor med progressive 
religiøse ledere om at udbrede budskaber i hjemmene om, at vold og overgreb er den 
forkerte vej, også selvom hverdagen præges af økonomiske og helbredsmæssige 
frustrationer. 

Midt i coronaens tid er det afgørende for de mest udsatte mødre, at vi fortsætter 
kampen for værdighed og frihed til verdens fattigste. Vi skal være bevidste om de 
sociale konsekvenser ved at lukke hele samfund ned – især for de mødre, der lever i 
samfundenes skyggesider 

 


