
Sidas informationssatsning 2005–2006

Vi jobbar med jämställdhet
för att utrota fattigdomen

Jämställdhet gör världen rikare

Kampen mot fattigdom handlar inte bara om tillgång till mat och vatten. Det handlar lika mycket om rätten
att få bestämma över sitt eget liv. I Kirgizistan jobbar Meerim och I’lyazbek aktivt för jämställdhet, både i det
politiska livet och vardagen. De är övertygade om att det kan höja levnadsstandarden för alla.

Sidas informationssatsning visar att jämställdhet är en utvecklingsfråga som handlar om att ge alla,

oavsett kön, tillgång till makt, valmöjligheter och resurser. I TV, tidningsbilagor och på vår hemsida

kommer det att finnas information om hur jämställdhet leder till utveckling och minskad fattigdom.

Läs mer på iNSIDE från den 10 oktober.

Syfte: Väcka intresse, öka kunskapen och skapa förståelse för Sveriges 
utvecklingssamarbete. Bredda och fördjupa kunskapen om Sidas verksamhet. 
Stimulera utvecklingsdebatten.

Målgrupp: Utvecklingsintresserad allmänhet, opinionsbildare,    
beslutsfattare, politiker, media.

Budskap: Jämställdhet leder till minskad fattigdom, 
stärkta mänskliga rättigheter och ett rikare liv för alla.

Kanaler: Utvecklingskonferensen 17 okt.
Ungdomskonferens 18 okt. i Stockholm, 25 okt. i Malmö
Lärarkonferenser 20 okt. i Stockholm, 27 okt. i Malmö, 2 nov. i Göteborg
Utställning och material på Sidas Infocenter från 10 okt.
Reklamfilm i TV 4, TV 4+, TV4 Fakta och Discovery v. 41–45
Temabilaga i dags- och populärpress v. 42–47
Annonser på Internet v. 42–49
Information på www.sida.se från v. 41
Annonsering i press v. 42–51
Fasadvepa på Sidahuset v. 42–45

KONTAKTPERSON:
Helena Vikström, telefon 08-698 55 36 www.sida.se

Höstens informationsaktiviteter i korthet
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En stor del av världens kvinnor lever i fattigdom. De saknar valmöjligheter,
makt och 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 kvinno-
fråga. Idag är jämställdhetsarbetet 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.

Därför investerar vi biståndspengar i arbetet för ökad jämställdhet. Målet
är att, tillsammans med resten av världens länder, utrota fattigdomen. Det
gör världen rikare, både mänskligt och ekonomiskt.

Sidas informationssatsning 2005–06
Sidas information, som startar i samband med fattigdomskonferensen i 
oktober, handlar om alla människors rätt till makt över sitt eget liv och vad
jämställdhet betyder för fattiga länders utveckling. Den understryker att 
jämställdheten är en viktig faktor för att världen ska uppnå FN:s mål att
utrota fattigdomen.

Utvecklingskonferensen den 17 oktober är startskottet för höstens aktivi-
teter. TV-reklam, bilaga i dagstidningar och populärpress och annonsering i
press och på Internet pågår därefter under cirka fyra veckor.

Med berättelser från verkligheten vill vi väcka nyfikenhet och stimulera
till debatt.

På sida.se erbjuds den som är mer intresserad en naturlig fördjupning,
både på den ”vanliga” hemsidan och på en särskild temasida. Här förklarar
vi vår syn på jämställdheten och dess roll i utvecklingsarbetet, sida vid sida
med konkreta projektexempel.

Vi är många som arbetar med jämställdhet
För att demonstrera att vi är många som jobbar för ökad jämställdhet
medverkar följande organisationer i kampanjen:

Afrikagrupperna, Diakonia, Ecpat, FN-förbundet, Forum Syd, Kooperation
Utan Gränser, Kvinna till Kvinna, Kvinnoforum, Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer, LO-TCO Biståndsnämnd, Manliga Nätverket,
NBV, Niyo, Olof Palmes Internationella Centrum, PMU InterLife, RFSU,
Röda Korset, SHIA, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Missionsrådet,
Svenska Unicef, Swedwatch, UNDP, UNIFEM, Utrikesdepartementet,
Zenit – En global mötesplats för unga.

Här är några exempel på projekt
som beskrivs i satsningen.

Vinster med jämställdhet
Undersökningar visar att satsningar på
jämställdhet ökar företagens produktivitet
och vinst. För att stärka kvinnliga företags-
ledare och makthavare i Archangelsk,
Ryssland, har man bildat nätverk och
satsat på workshops. Deltagarna i nät-
verket kommer från Sverige, Finland,
Ryssland och Färöarna. 

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 biodling, utvecklat
nya produkter, blivit självförsörjande och
startat en ”trygghetsfond”. Några av dem
kommer också att ställa upp i det lokala
kommunvalet. 

Jämställt lantmäteri
Det ryska lantmäteriet har integrerat jäm-
ställdhet 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.

Ökad läskunnighet
Läskunnigheten bland kvinnor i Afghanistan
är mycket låg. Men satsningarna på flickors
utbildning ger resultat. Tillströmningen av
flickor till skolorna har ökat dramatiskt,
från 3 till över 35 procent, under de
senaste åren. Det ökar flickornas möjlig-
heter 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, hälso-
arbetare och unga kvinnor.

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

Jämställdhet gör världen rikare

30 sekunders film i TV 4, TV 4+, TV 4 Fakta och Discovery

Temabilaga i populär- och dagspress
Temaaffisch

Särskild temasajt som även länkar till sida.seInternetannonsering med test

Fasadvepa på Sidahuset: Vi är 515 kvinnor och 334 män i 49
länder som jobbar med jämställdhet för att utrota fattigdomen

Utställning i Infocenter och informationsbroschyr på svenska och engelska


