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SEXMARKEDET PÅ DAGSORDEN

Sexkjøpsloven

FOTO: LARS EIVIND BONES/ DAGBLADET

Den 8. august trykket
Dagbladet en artikkel
som aktualiserer
prostutierte kvinner i
Oslo som opplever mer
vold enn tidligere. Vi i
Maritastiftelsen takker
dem for dette, og at
de setter det viktige
arbeidet til Marita
Women på dagsorden.
Her har dere artikkelen
i sin helhet som vi
har fått tillatelse av
Dagbladet til å trykke
i Maritamagasinet.
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STERKE HISTORIER:
Sosionom Solveig Svensen (f.v.),
leder i Marita Women Kristin
Strandengen og miljøarbeider
Siv Therese Isachsen Holm hører
mange sterke historier fra de
prostituerte kvinnene.
Foto: Lars Eivind Bones

Marita Women startet
som et prosjekt i 2008.
Kalt "Ny karriere".
Siden da har Maritakafeen
blitt et viktig møtested for
mange av kvinnene og er
et sted de kjenner til når vi
snakker med de ute på gata.
Kvinnene sier om
kafeen: "This is my
church on the street".
Tidlig begynte kvinnene
å spørre etter engelske
bibler og det har blitt delt
ut over 1000 engelske
bibler siden den gang.
Flere av kvinnene har
hatt arbeidstrening i
Maritabutikken.
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FÅR HJELP:
En prostituert kvinne fra Spania
miljøarbeider Siv Therese Isachsen
Holm når hun har behov for noen
å snakke med og ei varm hand å
holde i. Foto: Lars Eivind Bones /
Dagbladet

Vi må være jentenes
stemme, i en hverdag full
av frykt og vonde minner,
sier Silje Omland. Sammen
Marita Women, står hun
daglig i kampen om å
hjelpe de kvinnene som
menneskehandel.
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SILJE OMLAND
er miljøarbeider i
Marita Women

OMSORG
og kjærlighet.
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