
FOREDRAG MED 

MONIKA KØRRA 

MONIKAKORRA.ORG            

18 år, med store drømmer og høye mål satte Monika Kørra kursen mot Dallas, 

Texas i USA. Å representere et amerikansk college lag i friidrett var en drøm som 

hadde gått i oppfyllelse. Hun 

følte at ingen ting kunne stoppe 

henne, alt lå til rette for at hun 

skulle kunne utvikle seg til å 

bli en løper i verdensklassen. 

Så skjedde det utenkelige, etter 

1,5 år som student og løper i 

USA, ble hun utsatt for en 

forferdelig kriminell handling - 

med pistol mot hodet ble hun 

ble kidnappet og 

gruppevoldtatt av tre menn. Livet ble med ett snudd på hodet, men identiteten som 

et voldtektsoffer skulle hun aldri godta. I politibilen på vei til sykehuset bestemte 

hun seg: Hun skulle finne veien tilbake til et normalt liv, aldri om de skulle få ta 

fra henne fremtiden og aldri om de skulle få ta i fra henne drømmene.           

Oppbygning av foredraget: 
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1.       Historien om Monika og USA eventyret – Visning av dokumentaren 

“Breaking the Silence” produsert av ESPN: http://vimeo.com/40252515 etterfulgt 

av intro med tema - Det å være ung - å stå ovenfor store valg og utfordringer 

2.       Ung voksen med traumatiske opplevelser – Om det a få livet snudd på hodet 

og ettervirkninger av traumatiske opplevelser 

3.        Veien tilbake til et normalt liv - Hvordan angripe livet etter- Om 

bestemmelse, lidenskap, kjærlighet og samhold; det er mulig å reise seg etter 

motgang - det er mulig å smile igjen! 

 

 

 

Ulike varianter av foredraget: 

http://vimeo.com/40252515
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1) Bryt stillheten:  

Dette foredraget setter fokus paa 

Overgrepsproblematikken i Norge. Kripos sin 

rapport om voldtekts situasjonen i Norge i 

2012 (Kripos 2013) viser at antallet 

voldtektsanmeldelser er økende og at unge 

jenter mellom 17 og 25 år har høyest risiko for 

å bli utsatt. Det regjeringsoppnevnte 

Voldtekts-utvalget anslo i 2008 at mellom 

8.000 og 16. 000 kvinner i Norge utsettes for 

voldtekt eller voldtektsforsøk hvert eneste år 

(NOU 2008:4 side 36). Tallene er 

sjokkerende, men opplysningen for dårlig. Vi 

lever i en verden hvor voldtekts 

problematikken ties ihjel, noe som må 

forandres skal vi få en slutt på disse forferdelige 

kriminelle handlingene. Kunnskap, engasjement og samhold vil bidra til en 

tryggere og bedre fremtid. La oss komme sammen for å bekjempe de sosiale 

problemene vi står ovenfor i dagens samfunn. 

2) Det handler om å bestemme seg: 

Dette er et foredrag med fokus på å ikke la fortiden holde deg tilbake. Lytt innover 

og kjenn på dine behov, men ikke la deg lure av dystre tanker. Et foredrag designet 

for å motivere ved hjelp av målsettinger, feiring av progresjon, utholdenhet og 

drømmer.   

3) Ikke kall meg et offer - det er så mye annet jeg heller vil være! 

Dette er et foredrag med fokus på betydningen av å ha en klar identitet og gode 
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grunnverdier i møtet med livets utfordringer. La deg definere av din lidenskap; 

aldri la opplevelser i livet ta ifra deg din fremtid – den er i dine hender. Selvtillit og 

mental styrke stilles opp imot samfunnets forventninger og personlige 

unnskyldninger.   

 

4) Idrettens verdi i møte med livets utfordringer: 

Dette er et foredrag med idrett og verdien av idretten i fokus. Idrettens lærdommer 

kan ta oss gjennom en hver utfordring i livet. Viktigheten av identitet, evnen til å 

sette seg klare mål, sosialt tilhørighet og støtte samt utholdenhet og mental styrke 

står sentralt i foredraget.   

 

 

”DET ER MULIG Å SMILE IGJEN”   
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Vi møter alle utfordringer i livet som vi må kjempe oss gjennom, og i blant er det 

godt å bli minnet på at selv hvor håpløs en situasjon kan virke er det mulig å reise 

seg bare man bestemmer seg for det. Å høre en historie fra virkeligheten kan 

hjelpe oss å sette våre egne utfordringer i perspektiv og gi oss styrke og mot til å 

aldri gi opp.  


