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Våld
Våld dödar och skadar lika
många kvinnor och flickor, mellan
15 och 44 år, som cancer.
KÄLLA: UNFPA

Arbete
Yrkesarbetande kvinnor i världen
tjänar i genomsnitt mellan 73
och 77 procent av vad männen
tjänar.
KÄLLA:  UNFPA

Könsstympning
Tre miljoner flickor och 
kvinnor utsätts varje år för
könsstympning i Afrika och
Mellanöstern.
KÄLLA:  UNICEF

Skola och
utbildning
117 miljoner barn i världen går
inte i skolan. 62 miljoner av
dessa är flickor.
KÄLLA:  UNICEF

Krig och fred
Under och efter krig och 
konflikter är kvinnor och barn
särskilt utsatta. 80 procent av
världens 35 miljoner flyktingar
och tvångsförflyttade är kvinnor
och barn.
KÄLLA:  UNFPA

Barnäktenskap
Under de kommande 10 åren
kommer troligen över 100
miljoner flickor att gifta sig före
18 års ålder.
KÄLLA:  UNFPA

Lån
Mindre än 10 procent av de lån
som är öronmärkta för mindre
jordbruk i de afrikanska länderna
ges till kvinnor. Av alla krediter i
den totala jordbrukssektorn ges
bara 1 procent till kvinnor. 
KÄLLA:  UNFPA

Saknade flickor
I Asien ”saknas” omkring 
60 miljoner flickor på grund av
könsrelaterade aborter, späd-
barnsmord och försummelse.
KÄLLA:  UNFPA

Trafficking
Varje år blir omkring 800 000
människor utsatta för trafficking
över gränser. Uppåt 80 procent
av dem är kvinnor och flickor och
de flesta utnyttjas i sexhandel. 
KÄLLA: UNFPA

Hälsa
Varje minut dör en kvinna på
grund av komplikationer i
samband med förlossning eller
graviditet, och ytterligare 20
kvinnor blir skadade eller 
handikappade.
KÄLLA:  UNFPA

Mat
I fattiga länder ansvarar kvinnorna
för 60 till 80 procent av mat-
produktionen på landsbygden.
Samtidigt förbjuder många
regeringar kvinnor att förvärva
och äga mark utan tillstånd från
deras män. 
KÄLLA: UNFPA

Makt
Hälften av världens befolkning
är kvinnor. Ändå har männen 84
procent av platserna i världens 
parlament. Satsningar på 
jämställdhet ökar kvinnornas
inflytande. 
KÄLLA:  INTER -PARL IAMENTARY UNION

Hiv/aids
Unga kvinnor (15–24 år) 
i Afrika söder om Sahara löper
tre gånger högre risk att smittas
av hiv än unga män. Satsningar
på att förändra traditionella
könsroller minskar smittorisken
för både kvinnor och män.
KÄLLA:  UNIFEM

Barn
Varje år föder 14 miljoner flickor,
mellan 10 och 19 år, barn.
KÄLLA: UNFPA

Abort
I 28 procent av världens länder
har kvinnan rätt till abort. I en
tredjedel av alla länder är det
förbjudet att göra abort under
alla omständigheter.
KÄLLA:  UNRISD

Misshandel
En tredjedel av alla flickor och
kvinnor världen över har blivit
slagna eller sexuellt utnyttjade 
i sina liv.
KÄLLA:  UNFPA

Läskunnighet
Av världens 920 miljoner vuxna
analfabeter är 600 miljoner
kvinnor.
KÄLLA:  UNFPA

Så här ser det ut i världen
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Vi jobbar med jämställdhet för att
utrota fattigdomen

En stor del av världens kvinnor lever i fattigdom. De saknar
valmöjligheter, makt eller materiella resurser. Traditionella
könsroller och normer står i vägen för utvecklingen. Följderna
blir ofta negativa och ibland ödesdigra för flickor och kvinnor.
Men även pojkar och män blir lidande av obalans och 
traditionella orättvisor.

Därför är arbetet med att minska fattigdom oskiljbart 
från strävan efter ökad jämställdhet. Under många år var
jämställdhet en utpräglad kvinnofråga. Idag är jämställdhets-
arbetet en del i all Sidas fattigdomsbekämpning. Det är en
fråga om mänskliga rättigheter. Det är dessutom en viktig
del av hela samhällsutvecklingen – insatser som främjar 
jämställdhet har visat sig vara bland de mest effektiva sätten
att minska fattigdom. Våra insatser riktar sig till både flickor
och pojkar, kvinnor och män. För när vi – kvinnor och män –

samarbetar når vi bättre resultat. 
Det gör världen rikare, både mänskligt

och ekonomiskt. 
I den här broschyren kan du läsa om

25 projekt som visar hur vi, och 
organisationerna vi samarbetar med stödjer
jämställdhetsarbete i andra länder. Du möter
också några människor som beskriver hur de

arbetar för en rikare värld. 

Maria Norrfalk
Generaldirektör, Sida 

PS. Gör gärna ett besök på www.sida.se där du
hittar mer information om projekten och vårt arbete.
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Efter de oblodiga revolutionerna i
Georgien och Ukraina var det i mars
2005 dags för Kirgizistan. Återigen
var det maktmissbruk, korruption och
ett omstritt valresultat i parlaments-
valet som utlöste upproret. Många
kvinnor ställde upp i valet, men ingen
kom in. Nu deltog många kvinnor
aktivt i revolutionen. Det resulterade
i att Kirgizistan planerar att skriva
om sin konstitution och att ett nytt val
antagligen genomförs under 2006.
Då kommer flera av de kvinnor som
deltar i projektet ”Promoting Gender
Equality in Politics in the Kyrgyz
Republic” att ställa upp igen.

Kvinnor och män måste 
samarbeta
Bubusara Orozbekova är en av de
politiker som ställde upp i valet men
inte kom in i parlamentet i år. Hon
tänker göra ett nytt försök i nästa val.
Hon är gynekolog, chef för ett sjukhus
i Osh och driver en organisation vars
mål är att minska fattigdomen. En
viktig del i arbetet är att ge kvinnor
som lever i bergen, utan vägar, tillgång
till sjukvård.

– Här i Kirgizistan är det fort-
farande männen som har makten och
tjänar pengarna. Om kvinnor fick en
starkare ställning, och om kvinnor och
män samarbetade istället, skulle 
problemen med våld i hemmet,
prostitution, hiv/aids och droger
minska. Det är jag övertygad om,
säger Bubusara. Hon har stort stöd
av familjen i sitt arbete, både som
politiker och läkare, och i synnerhet
av dottern Meerim som arbetade
aktivt i hennes valrörelse.

Bättre levnadsstandard 
med jämställdhet
Meerim är bara 19 år men redan en
erfaren politisk fältarbetare. Hon
håller kurser i fattigdomsbekämpning
och driver projekt i jämställdhets-
frågor på landsbygden i södra Kirgi-
zistan. Hon vill övertyga Kirgizistans

Jämställdhet och demokrati som
vapen mot fattigdomen i Kirgizistan
Kirgizistan, som tidigare var en del av Sovjetunionen, är ett av de fattigaste
länderna i Centralasien. Men under de senaste åren har landets ekonomi
förbättrats och regeringen har en tydlig strategi för att bekämpa fattig-
domen. Viktiga delar i arbetet är utveckling av demokrati och jämställdhet
och Sida stödjer flera insatser där kvinnliga och manliga politiker, 
journalister och valarbetare deltar. 

Under sina fem år i det kirgiziska
parlamentet var juristen Asel
Mambetalieva med och formule-
rade flera lagar som ska skydda 
fattiga och dem som inte har några
rättigheter. Men i det senaste valet
förlorade hon sin plats. Hon blev
utkonkurrerad av korrumperade
politiker som ”köpte röster” för
dollar. Nu hoppas hon på ett nytt
val nästa år och planerar redan
sin valrörelse.
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medborgare om att kvinnorna behövs
i politiken för att landet ska komma ur
den ekonomiska krisen. Hon arbetar
tillsammans med sin bror och en
grupp ungdomar.

– Jag vill bli politiker, vårt land
behöver fler kvinnor i politiken.
Många tror inte att kvinnor kan bli
bra ledare, jag vill bevisa att de har
fel, säger Nazgul Aldrahmamova
och killarna i gänget nickar. Under

valkampanjen blev de alla övertygade
feminister. De är också säkra på att
levnadsstandarden i Kirgizistan skulle
stiga om landet blev mer jämställt.

– De utländska investeringarna
skulle öka om vi fick fler kvinnor i
politiken. Andra länder skulle se det
som ett tecken på utveckling och
börja tro på oss, säger I’lyazbek
Suvankulov.

3

”Kan du tänka dig att rösta på en
kvinnlig politiker?”. ”Vad skulle du
säga om din fru tjänade mer än
du?”. Det är några av frågorna
som Nazgul Aldrahmamova
använder sig av för att få igång
en diskussion kring jämställdhet
och kvinnors ställning. Målet är
att förändra attityder och traditio-
nella mönster hos både kvinnor
och män. 

I storstäderna är det naturligt att
gifta kvinnor yrkesarbetar, men på
den kirgiziska landsbygden tvingar
många män sina fruar att vara
hemma. Därför har Meerim
Orozbekova och hennes vänner valt
att hålla sina kurser i jämställdhet
ute i byarna. 
–Det är viktigt att jobba i skolorna,
de unga är mer öppna för föränd-
ringar, säger Meerim.
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Vinster med jämställdhet
Undersökningar visar att satsningar
på jämställdhet ökar företagens
produktivitet och vinst. För att stärka
kvinnliga företagsledare och makt-
havare i Archangelsk, Ryssland, har
man bildat nätverk och satsat på
workshops. Deltagarna i nätverket
kommer från Sverige, Finland,
Ryssland och Färöarna. 

Nätverk ger makt
I Mellanöstern har kvinnliga parla-
mentariker från flera länder bildat
nätverk för att stärka sitt eget, 
och andra kvinnors, deltagande i
politiken. 

Jämställd budget 
Regeringarna i Sydafrika, Uganda,
Tanzania, Namibia, Sri Lanka och
Barbados arbetar med jämställdhet
i den statliga budgetplaneringen.
Detta för att kunna redovisa vad
olika delar i ekonomin har för 
faktisk effekt på kvinnors respektive
mäns liv.

Inflytande ger 
självständighet
Genom att stärka kvinnors inflytande
i kooperativa jordbruk i nordöstra
Palestina har kvinnor blivit fullvärdiga
medlemmar i ett tidigare helt manligt
kooperativ. Kvinnorna har startat

”Rättigheter räcker inte”

– Om ett land vill skapa tillväxt, välfärd och fattigdoms-
minskning måste man öka kvinnors rätt och möjligheter att
fatta beslut – inte bara inom familjen utan också i samhället
i stort. I Rwanda finns det idag lika många kvinnor som män
i parlamentet, tack vare ett författningsbeslut 2003. Kvinnors
rättigheter är en mycket viktig bas för ökad jämställdhet, inte
minst genom att skapa opinion och öka medvetenheten om
kvinnors villkor. Men rättigheter för kvinnor räcker inte. Det
sociala trycket i familjen, på arbetsplatser och inom de 
religiösa samfunden gör det svårt för kvinnorna att ta vara
på sina nya politiska och juridiska rättigheter. Rättigheterna

behöver kompletteras med kunskaper om teknik
och samhälle, ökat självförtroende och en ny
syn på männens roll. De kvinnliga politikerna 
i Rwanda frågar efter nya kunskaper och
bättre kontakter med olika kvinno-
organisationer.

Arne Ström, ambassadråd,
Svenska ambassaden i Kigali, Rwanda.
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biodling, utvecklat nya produkter,
blivit självförsörjande och startat
en ”trygghetsfond”. Några av dem
kommer också att ställa upp i det
lokala kommunvalet. 

Fler kvinnliga politiker
I det senaste lokalvalet i Banja Luka,
Bosnien-Hercegovina, ökade andelen
kvinnor med 9,7 procent och idag
är andelen kvinnor i kommunfull-
mäktige 35 procent. Det är långt
över genomsnittet i landet och ett
resultat av satsningen ”Women
Today”.

Kvinnors åsikter i radio
I Zambia ställer fattiga kvinnor på
landet frågor till makthavarna – och
får svar – i särskilda radioprogram.
Kvinnorna träffas i s k lyssnar-
grupper och diskuterar frågor som
handlar om deras vardag och liv.
Frågorna och svaren sänds sedan 
i radio. 

Morgondagens ledare
I Palestina utbildas unga kvinnor till
att bli morgondagens ledare vid ett
center för jämställdhetsfrågor.

”Kvinnors behov måste bli synliga”

– Jag har arbetat med stöd till lokalbefolkningen under ett decentraliserings-
projekt i Bangladesh. Där ställde Sida som krav att den kvinnliga befolkningen
skulle vara representerad på stormötena i lika hög grad som männen och ges
chans att presentera sina prioriteringar för lokalsamhället. Hur skulle de annars
kunna synliggöra sina behov, och påverka vilka beslut som fattades på 
deras ort? 

Den allra viktigaste frågan för kvinnor i världen är fortfarande 
utbildning, tycker jag. Allt fler flickor får börja skolan idag, men 
alltför många tvingas avbryta sin skolgång för att arbeta hemma i 
stället. Det minimerar deras möjlighet att påverka sina livsval, till
exempel om och när de ska gifta sig. När en kvinna får möjlig-
heten att försörja sig själv, påverkar det hennes möjligheter 
att själv bestämma över sitt eget liv. Hennes självkänsla 
stärks och hon kan bli en positiv förebild för andra.

Johan Norqvist, handläggare på Sidas enhet för stöd till 
enskilda organisationer.

Läs mer om projekten
på www.sida.se

broschyr_sven_060221  06-03-08  09.46  Sida 5



I satsningen ”Rural Judicial
Facilitators Program” utvecklas fattiga
människors tillgång till rättvisa och
opartiskhet i kontakterna med kom-
munen, det lokala rättsväsendet och
andra institutioner. De 650 lokala
juridiska rådgivarna arbetar i de allra
fattigaste områdena i Nicaragua och
som expertstöd har de lokala domare.

Rådgivarna löser lokala konflikter
i familjer och mellan grannar. Men
deras viktigaste funktion är vara by-
bornas länk till domstolarna och vara
domarnas förlängda arm i byarna.
De bidrar också till att stärka rätts-

känslan genom att förmedla kunskap
om viktiga lagar, t ex om mäns ansvar
för sina barn, våld, äganderätt.

Lättare att få underhåll för barn
Utanför Melba Estrada Guillens hus
står hästen selad. Här, uppe i bergen
i den norra delen av Nicaragua, är
häst eller åsna ofta det enda sättet
att nå isolerade byar. Att komma till
närmaste polis eller myndighet kan
ta en hel dag.

– Genom att vi finns kan fattiga
människor spara både tid och pengar
jämfört med om de skulle behöva
åka till närmaste polis eller domstol,
konstaterar Melba.

Många medlingar handlar om
grannar som blivit osams på grund
av någon småsak. Allvarligare är
våldet mot kvinnor och barn. Inte
sällan leder situationen till att kvinnan
tvingas fly med barnen, eller att
mannen överger familjen. Många
män vägrar också att erkänna sitt
faderskap.

6

Ökad rättsäkerhet gör Nicaragua
mer jämställt

– Tidigare ansåg de flesta att mannen hade rätt att bestämma över sin
familj och att ingen annan skulle lägga sig i. Men vi har lagar som visar
att kvinnor och män har lika rättigheter. Det vi gör som lokala juridiska
rådgivare är att se till att lagarna fungerar i verkligheten, säger Melba
Estrada Guillen. Hon deltar i satsningen på lokala juridiska rådgivare som
Sida stödjer, för att öka rättsäkerheten i hela landet. Något som även
bidrar till att stärka kvinnorna och minska fattigdomen.

– Det var det lokala rådet 
i vår by som utsåg mig till
juridisk rådgivare. Det är
bra att vi är många kvinnliga
rådgivare, det bidrar till att
stärka kvinnornas ställning 
i samhället, säger Melba
Estrada Guillen.

– Jämställdhet innebär att både män och kvinnor har
samma rättigheter och skyldigheter. Innan jag började
som domare i kommunen hade inte en enda man
dömts för våld mot kvinnor, det hette att kvinnorna
skulle anpassa sig och acceptera det som skedde.
Idag arbetar vi annorlunda med de här frågorna,
säger Lesbia Malena Tinoco Castellano, domare 
i Nicaragua.
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Tidigare var kvinnorna som utsattes
för detta nästan helt rättslösa, men
sedan en tid tillbaka finns en lag som
anger att mannen har underhålls-
skyldighet för sina barn. Det finns
ocksåspecialutbildade poliser som
stöttar kvinnor och barn som utsatts
för övergrepp.

Löften istället för konflikt 
– När det uppstår en konflikt träffar
jag med parterna var för sig. Vi pratar
och skriver ned en överenskommelse
där var och en anger vad den lovat.
Om det handlar om ett underhålls-
ärende går vi tillsammans igenom
hur mycket pappan har möjlighet att
betala varje månad. Om han sen
ändå inte betalar så hjälper jag till
att föra ärendet vidare till familje-
domstolen, berättar Melba.

Att många av de juridiska råd-
givarna är kvinnor tror Melba har
en stor betydelse, eftersom det bidrar
till att stärka kvinnornas situation i 
samhällena.

– Det har aldrig varit några pro-
blem för mig att prata med männen.
Av de medlingar jag haft hittills i år
har alla gått bra. Jag har aldrig känt
mig rädd eller hotad.

7

De flesta familjer i de fattigare
delarna av Nicaragua försörjer
sig på lite jordbruk och på att odla
kaffe. Många kan spara både tid
och pengar genom att lösa
mindre konflikter på hemmaplan
med hjälp av lokala juridiska
rådgivare, istället för att tvingas
resa långt till polis och domstol.

– I början var det många som inte gillade kvinnliga
poliser. De trodde inte att vi skulle klara av lika
mycket som männen. Men nu har de sett vad vi kan
åstadkomma. Vi är till för de drabbade, för att miss-
handlade och utsatta kvinnor ska kunna komma till
oss och känna förtroende. Om de kan känna sig
trygga så blir det bättre för deras barn – och för
hela landet, säger Soledad Marisol Rodriguez
Herrera, polis i Nicaragua.
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Jämställt lantmäteri
Det ryska lantmäteriet har integrerat
jämställdhet både bland personalen
och i själva verksamheten. Numera
görs analyser som bl a beskriver
mäns och kvinnors ägande av mark
vilket gör det enklare att göra
insatser för att öka jämställdheten.

Rätten att vara frisk 
och äga mark
Nu görs stora satsningar på att
bygga ut mödra- och barnavården
på landsbygden i Burkina Faso.
Samtidigt satsar man på att stärka
kvinnornas rättigheter bl a när det
gäller tillgång till mark att driva
jordbruk på. Tillsammans bidrar
det till att minska fattigdomen. 

Könsstympningen 
försvinner
Kvinnlig könsstympning och tvångs-
äktenskap är på väg att försvinna 
i Senegal. Det är resultatet av det
utbildningsprogram som nätverket
Tostan arbetar med för att stärka
kvinnors rättigheter. 

Ombudsman för 
indiankvinnor
I Guatemala arbetar ”ombuds-
mannen för indiankvinnor” för att
stärka kvinnornas rättigheter genom
bl a utbildning, laglig hjälp och 
rådgivning. Institutionen har fält-
kontor i olika delar av landet och
driver även egna fall till domstolar. 

”Jämställdhet är ingen kvinnofråga”

– Sida arbetar med jämställdhet på fyra olika nivåer, som alla är
lika viktiga: Vi ger stöd till direkta insatser, till exempel länders
arbete med att bygga upp statliga och privata institutioner för
jämställdhet. Vi arbetar också på att få in ett jämställdhets-
perspektiv i insatser på andra områden. Ett vägbygge får en

extra dimension när man reflekterar över hur projektet
påverkar kvinnor och män på olika sätt. Vi för också
en dialog med de regeringar som vi samarbetar
med, så att de förstår att satsningar på jämställd-
het är viktiga för fattigdomsbekämpningen. Lika
viktigt är det att hålla frågan på dagordningen
med våra svenska partners; kommuner, företag
och enskilda organisationer. Jag är glad att allt
fler människor idag förstår att jämställdhet inte
är någon kvinnofråga. När män och kvinnor delar
lika i arbetslivet och i hemmen, ökar förståelsen.
Särskilt glädjande är det att se män engagera sig
i jämställdhetsarbetet, som nätverken i Ukraina
och Sydafrika, där män påverkar varandra att 
ta avstånd från en destruktiv mansroll.

Anders Rönquist, jämställdhetsansvarig på Sidas Afrikaavdelning.
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Rättigheter på radio
I Kambodja pågår en process att
införa lokalt medbestämmande. Här
görs satsningar på bl a utbildande
teater, ”ring in-program” i radio
och TV-film, med rättigheter och
jämställdhet som genomgående
teman. Bara genom teater har man
nått ca 2 miljoner av de fattigaste.  

Starkare ställning 
för lärare
Vilka rättigheter och möjligheter
har kvinnliga lärare i västra Afrika?
Nätverket ”Promotion of Women in
Education in West Africa”, där 13
länder ingår, arbetar för att öka
medvetenheten och stärka lärarnas
sociala och ekonomiska status. 

Sexuella rättigheter stärks
I Abchasien, Georgien, har organisa-
tionen Avangardi startat en kvinno-
klinik som ger kvinnor och flickor
möjlighet att få gynundersökningar,
stöd och ökad kunskap om sexuella
och reproduktiva rättigheter. 
På kliniken kan de också prata om
tabubelagda frågor som mäns våld
mot kvinnor. 

Drama om rättigheter
Med hjälp av drama som utbildnings-
metod och mobila team stärks 
värderingar kring mänskliga rättig-
heter, jämställdhet och hiv/aids i
samhället och bland flyktingar i
Georgien. 

”Jämställdhet är nyckeln till förändring”

– Jämställdhetsfrågan är relevant inom alla områden, 
precis som hiv/aids. Hiv och fattigdom har i mitt land
gestalten av en ung kvinna, som tvingats sluta skolan
och varken har tillgång till mat, kläder, husrum eller
vård. I den situationen är det lätt att hon utsätter sig 
för allvarliga sexuella risker för att skaffa mat till sig
och sina syskon. Hon har inget val! Kopplingen mellan
kön, hiv och fattigdom är självklar. 

– Jag tror att jämställdhet är nyckeln till förändring,
och att den måste prägla allt utvecklingsarbete från
början. Jag arbetar med att föra in jämställdhets-
perspektivet hos lokala organisationer, som i sin tur 
får lokala beslutsfattare att bevaka frågan på gräsrots-
nivå. Jag hoppas att jag kan påverka människor att 
ifrågasätta sin situation och ta vara på sina 
möjligheter.

Hazel Chinake, Programme Officer (ansvarig för hiv/aids- och 
jämställdhetsfrågor), Svenska ambassaden i Harare, Zimbabwe.

Läs mer om projekten
på www.sida.se
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– Det här är nästan som med apart-
heid. Många kämpade tills de dog
och fick aldrig uppleva friheten, säger
Rraphakisa. Ändå är han övertygad

om att en förändring är på väg. Men
det kommer att ta tid. Patriarkatet har
djupa rötter i Sydafrika och våldet är
utbrett. Och än idag trycks det skol-
böcker i Sydafrika som slår fast att
mannen är familjens överhuvud.

En investering för samhället
MAP:s arbete går ut på att utmana
attityder och beteenden som även-
tyrar kvinnors och barns hälsa och
säkerhet. Fokus ligger på att göra
männen till bättre pappor och part-
ners. I projektet, som Sida stödjer,
ingår också jämställdhetsutbildning
för aktivister som arbetar för att
minska hiv/aids genom Treatment
Action Campaign (TAC).

– Att jobba med jämställdhet är en
investering för samhället som helhet.
Utan de rigida könsrollerna skulle
antalet mord sjunka drastiskt och
takten på spridningen av hiv/aids
sakta av, säger Dean Peacock, chef för
Men as Partner Programme (MAP).

En ny mansroll minskar 
fattigdomen
När en fjärdedel av den sexuellt aktiva
befolkningen är hiv-smittad är det
dags att tänka om menar Dean
Peacock,

Nya könsroller och attityder ska
minska våld och hiv/aids i Sydafrika

– Jag har sett på nära håll vilken skada traditionella könsroller gör.
Kvinnor misshandlas, hiv/aids sprider sig och familjer slås sönder. 
Jag bestämde mig för att göra något åt det, berättar Rraphakisa Botha
som jobbar heltid inom organisationerna South African Men’s Forum och
Men as Partner Programme (MAP).

Men as Partners Programme (MAP) demonstrerar 
i Soweto för att manifestera jämställdhet. Deltagarna
uppmanas att börja förändringen i det lilla. 
”Åk hem till din fru och säg att du älskar henne”,
ropar en av talarna.

– Det dröjde flera år innan jag
vågade göra hushållssysslor när
andra såg på. Nu gör jag det för
att provocera fram diskussion och
förändring, säger Rraphakisa Botha
som arbetar i organisationen 
Men as Parterns (MAP).
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– Hur många människoliv den tradi-
tionella mansrollen krävt, och fort-
farande kräver, vågar jag inte gissa,
säger han. Uppfattningen om att
”riktiga män” gör det utan kondom
inskränker kvinnors möjligheter att
förhandla sig till säkert sex och bidrar
till den snabba spridningen av hiv.

Varje år kommer mellan 2 000
och 3 000 män till MAP:s veckolånga

kurser, som bland annat inkluderar
blöjbyten och matlagning. Dörrarna
är öppna för alla, men Dean Peacock
föredrar att arbeta med organiserade
grupper, som fackföreningar och
kyrkor. Inom MAP:s ramar finns ett
antal stödgrupper som sammanträder
varje vecka och där män som brottas
med sig själva får tala ut.

Varje år kommer mellan 2 000
och 3 000 män till MAP:s vecko-
långa kurser. Målet är att förändra
de traditionella könsrollerna och
göra männen till bättre partners,
och på så vis minska våldet och
spridningen av hiv/aids.

Manscentra gör männen till bättre partners i Ukraina
Ukraina håller på att utvecklas och lämna fattigdomen bakom sig. Men
det finns många hinder i vägen för utvecklingen; mäns alkoholism och låga
livslängd, kvinnors utsatthet för våld, barns otrygga uppväxt i splittrade
familjer. Därför har en grupp engagerade män, med stöd från Sida, startat
manscentrum för män i kris. 

Idag finns manscentrum på fyra orter i Ukraina. Där kan blivande pappor
få föräldrautbildning och män i kris kan få stöd. I projektet utbildas även
poliser i hur de ska agera när de ingriper mot våld i hemmet. Målet är att
förändra stereotypa könsroller, och minska alkoholismen och våldet, som
står i vägen för utvecklingen. Nu pågår liknande arbete vid manscentrum
i Ryssland och Moldavien.
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Kristna feministers nätverk
I Asien arbetar ett kristet feminis-
tiskt nätverk för att öka jämställd-
heten, och bryta patriarkala struk-
turer, både i samhället och i kyrkan.
Viktiga frågor är kvinnors rätt till
egen tolkning av Bibeln och hur
kvinnor bidrar till utvecklingen. 

Stöd till offer för trafficking
I världen pågår över 50 projekt,
med stöd av Sida, som handlar om
att stödja flickor och pojkar och
kvinnor som blivit utnyttjade genom
trafficking, d v s människohandel
för sexuella ändamål eller för att
skaffa arbetskraft.

Stöd efter tsunamin
Ache-regionen i Indonesien drabba-
des svårt av tsunamin. För att
minska kvinnors utsatthet görs
satsningar på reproduktiv hälso-
service, psykosocial service, 
distribution av hygienartiklar och
förebyggande insatser mot våld
mot kvinnor i regionen.

Jämställd sexualitet
Sexualundervisning i skolan är
ingen självklarhet i Indien. För att
öka jämställdheten, och minska 
risken för hiv/aids och oönskade
graviditeter, arbetar MAMTA-RFSU
med upplysning och rådgivning till
ungdomar, både pojkar och flickor.

”Ojämställdhet är slöseri med resurser”

– Jag har arbetat med jämställdhetsutbildningar på flera håll i
världen. Det går i korthet ut på att hjälpa människor att få syn
på en struktur som de själva är en del av, att dela ut ’genus-
glasögon’ om man så vill. Till en början är det förstås inte
populärt. Varken kvinnor eller män vill se att det finns ett pro-
blem, eller ännu värre, att de själva är en del av det. Om man

vill nå människor kan man inte slå dem i huvudet med
kvinnokonventionen. Man måste möta dem i deras egen
verklighet och hjälpa dem att se hur de kan vinna på 
jämställdhet. I Georgien, till exempel, sitter många
arbetslösa män hemma och deppar. När de klarar att
släppa bilden av vad en ”riktig man” jobbar med, kan de
hitta meningsfulla uppgifter. Och när de funderar över 
vilken framtid de önskar för sina söner och döttrar, hittar
de motivationen att tänka nytt. Jämställdhet är viktigt att
jobba med, därför att alla ska ha rätt till utveckling och
för att det är slöseri med mänskliga resurser att låsa in
människor i improduktiva könsroller.

Nina Strandberg, Sida, handläggare Georgien.
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Ökad läskunnighet
Läskunnigheten bland kvinnor i
Afghanistan är mycket låg. Men
satsningarna på flickors utbildning
ger resultat. Tillströmningen av
flickor till skolorna har ökat drama-
tiskt, från 3 till över 35 procent,
under de senaste åren. Det ökar
flickornas möjligheter att kunna
skaffa en utbildning och ett yrke
längre fram. 

Nya attityder och 
könsroller
För att minska spridningen av
hiv/aids uppmuntras unga män i
Zambia, Tanzania, Kenya och
Uganda att bryta invanda köns-
roller och förändra sina attityder
till sex. Projektet ”Young Men as
Equal Partners” involverar också
manliga lärare, hälsoarbetare och
unga kvinnor.

Afrikagrupperna
www.afrikagrupperna.se

Diakonia
www.diakonia.se

Ecpat
www.ecpat.se

FN-förbundet
www.fn.se

Forum Syd
www.forumsyd.se

Kooperation Utan Gränser
www.utangranser.se

Kvinna till Kvinna
www.iktk.se

Kvinnoforum
www.kvinnoforum.se

Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer/LSU
www.lsu.se

LO/TCOs Biståndsnämnd
www.lotcobistand.org

Manliga nätverket
www.man-net.nu

NBV
www.nbv.se

Niyo
www.niyo.se

Olof Palmes 
Internationella Center
www.palmecenter.se

PMU Interlife
www.pmu.nu

RFSU
www.rfsu.se

Röda Korset
www.rodakorset.se

SHIA
www.shia.se

Svenska
Afghanistankommittén
www.sak.se

Svenska Missionsrådet 
www.missioncouncil.se

Svenska Unicef
www.unicef.se

Svenska UNIFEM-kommittén
www.unifem.se

Swedwatch
www.swedwatch.org

UNDP
www.undp.se/mdg

Utrikesdepartementet
www.ud.se

Zenit – en global mötesplats
för unga
www.zenit.sida.se

Läs mer om projekten
på www.sida.se

Vi är många som jobbar med jämställdhet
för att utrota fattigdomen
Jämställdhet är en mänsklig rättighet men också ett effektivt sätt att bekämpa fattigdomen. Och
det gäller fattigdomen i alla dess former – brist på mat och vatten, utbildning, hälsa, försörjnings-
möjligheter, makt och inflytande, demokrati. Därför går vår kamp för jämställdhet hand i hand med
kampen mot fattigdom. 

Vill du ha mer information om jämställdhet, fattigdomsbekämpning och tillståndet i världen,
besök www.sida.se eller besök våra svenska samarbetsorganisationers hemsidor. Jämställdhet
gör världen rikare, både mänskligt och ekonomiskt! 

Texter: Elin Jönsson, David Isaksson, Annika Forsberg Langa, Annica Otter. Foto Kirgizistan: Helen Ahlsson. Foto Nicaragua: Kina Roberts. Foto Sydafrika: Louise Gubb
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Vad kan du göra? 
Jämställdhet är en mänsklig rättig-
het men också ett effektivt sätt att
bekämpa fattigdomen. Och det
gäller fattigdomen i alla dess for-
mer – brist på mat och vatten,
utbildning, hälsa, försörjningsmöj-
ligheter, makt och inflytande,
demokrati. Därför går vår kamp
för jämställdhet hand i hand med
kampen mot fattigdom. 
Vill du vara med? Ta kontakt med
någon av de svenska aktörer som
arbetar med jämställdhet för att
utrota fattigdomen. Genom att
skaffa mer kunskap och sprida
den vidare, bli medlem, skänka
pengar eller bli volontär gör du en
viktig insats. Vill du ha mer infor-
mation om jämställdhet, fattig-
domsbekämpning och tillståndet i
världen, besök www.sida.se 
Jämställdhet gör världen rikare,
både mänskligt och ekonomiskt! 

14
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STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT 
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besök: Sveavägen 20
(Från Augusti 2006, Valhallavägen 191)
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15
www.sida.se, info@sida.se

Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är
möjligt. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling. 
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap
och kompetens.

Världen har blivit en bättre plats att leva på
När tidningar och TV rapporterar om krig och terror, miljökatastrofer och svält, kan
det vara svårt att tro att världen har blivit en bättre plats att leva på. Men så är det. 

Medelinkomsten i många fattiga länder har ökat. Spädbarnsdödligheten har halverats
och fler mödrar klarar förlossningen tidigare. Åtta av tio barn får gå i skolan idag.
Under 30 år har antalet demokratiskt valda regeringar ökat från 27 till 70 procent.

Men brist på jämställdhet mellan kvinnor och män är ett hinder för utvecklingen i
många länder. Därför är jämställdhetsarbetet en del i all Sidas fattigdomsbekämpning
och insatserna riktar sig till både flickor och pojkar, kvinnor och män. 

Det bidrar till att förverkliga de millenniemål för global utveckling som världens 
länder kommit överens om i FN – åtta mål som kan förändra världen.

Vad kan du göra?
Du bidrar redan. Det är dina pengar, och alla andra svenska skattebetalares pengar,
som vi investerar i utvecklingssamarbete för att göra världen rikare. 

Vill du göra ännu mer? Ta kontakt med någon av de organisationer vi samarbetar
med. Du hittar några av dem i den här broschyren och på www.sida.se

NAMN
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OmVärlden
Svarspost
110 45 701
110 30 Stockholm

Art.nr.SIDA4900sv
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Testa tre nummer av OmVärlden
Prova Sveriges ledande tidning om global utveckling. 3 nummer utan kostnad. 

Fyll bara i namn och adress och skicka in.
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OmVärlden
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