
#TorsdageriSvart

Bilder deles på Facebook eller Instagram med 

#torsdagerisvart og #thursdaysinblack, og man kan 

twitre under samme emneknagg.

For mer informasjon om hvordan du kan benytte 

kampanjen eller for å bestille materiell, se

https://norgeskristnerad.no/torsdager-i-svart/ eller 

kontakt post@norkr.no

TORSDAGER  

I SVART

Sammen for en verden uten  

vold og overgrep



Hva er Torsdager i Svart?

#torsdagerisvart (#thursdaysinblack) er en kampanje 

som uttrykker protest mot vold og overgrep og 

solidaritet med ofre for vold og overgrep. 

Den stammer fra Argentina under diktaturet da 

mødre og bestemødre samlet seg foran diktator-

palasset hver torsdag, kledd i svart, stille, men 

«visuelt øredøvende til stede».

De ville få myndighetene i tale, få vite hvor det var 

blitt av deres forsvunne familiemedlemmer. Senere 

er kampanjen båret fram blant annet i Sør-Afrika 

under apartheid regimet, i Bosnia av kvinner som 

viste solidaritet med ofrene for vold og overgrep, 

og i Israel og Palestina av kvinner i protest mot 

krigen og volds gjerningene. 

Kirkenes Verdensråd begynte å markere  

#torsdagerisvart med fokus på manglende respekt 

for menneskerettighetene på 1980-tallet. 

I hvert eneste land er kjønnsbasert vold en tragisk realitet: 

En av tre kvinner i dag har opplevd fysisk eller seksuell vold, veldig ofte påført av den aller

nærmeste. Globalt har mer enn åtte av ti jenter opplevd å bli trakassert på gaten før de er

blitt 17 år. Kvinner og jenter representerer over 70% av ofrene for menneskehandel. En av fire 

barn under fem år bor i husholdninger hvor vold i hjemmet forekommer. Et estimert antall 

på 246 millioner jenter og gutter opplever vold på skolen hvert år.

Statistics from UN Women and UNICEF

Troende mennesker  

må stå opp mot seksuell  

og kjønnsbasert vold

Torsdager i Svart:  
Motstand og Resiliens

Kampanjen er enkel men grunnleggende. 

 Benytt sorte klær på torsdager.

Benytt en button for å vise at du er en del av den  

globale motstanden mot holdninger og praksis 

som tillater vold og overgrep.

 Vis respekt for kvinner som har stått imot urett 

og vold.

 Oppfordre andre til å ta del i kampanjen.

Ordet svart har ofte blitt brukt med negativt 

fortegn. I denne kampanjen er Svart brukt som en 

symbolfarge for motstand og resiliens.

Denne globale kampanjen har blitt adoptert av 

mange av Kirkens Verdensråds 348 medlemskirker, 

nasjonale råd og økumeniske og interreligiøse  

partnere, akademiske institusjoner, student-

bevegelser osv.

Bli med på denne bevegelsen av mennesker og 

organisasjoner som kan gjøre forskjell for enkelt-

mennesker, samfunn, og nasjonale og internasjonale 

politiske fora. Vær en ambassadør for respekt,  

sikkerhet og rettferdighet for kvinner og menn, 

gutter og jenter, i ord og gjerning.

Vold er ofte skjult, og ofrene er stilltiende, de frykter  

stigmatisering og ytterligere voldsbruk.

Vi har alle et ansvar for å stå opp mot vold, for å sikre at kvinner og 

menn, gutter og jenter, er trygge i forhold til vold og overgrep i 

hjemmet, skoler, på arbeidsplasser, i gatene – og alle andre plasser 

i vårt samfunn.


