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vikling af en stabil samfundsstruktur og dermed demokrati.

KVINFO arbejder med fire grundlæggende områder til at skabe 
reel ligestilling: Juridiske rettigheder; politisk repræsentation; 
økonomisk deltagelse og endelig viden og forskning. Tilgangen er 
dialog- og rettighedsbaseret og bygger på samarbejde med betyd-
ningsfulde lokale foregangsmænd og -kvinder. 
Projekterne er tilpasset det enkelte land, hvor lokale partnere og 
civilsamfund opbygger deres kapacitet og ressourcer ved at indgå 
i et partnerskab. 

Ved at arbejde med dette progressive udviklingsperspektiv har 
KVINFO opbygget kompetencer på helt unik vis, og institutionen 
er i løbet af få år blevet internationalt anerkendt for sin vedvaren-
de udvikling af nye veje.
 
Undervejs har vi oplevet både udfordringer og modgang. Imidler-
tid er succeserne heldigvis flere, og de mange gode resultater giver 
et samlet indtryk af fremskridt – store som små.

I Marokko har KVINFOs arbejde for eksempel ført til, at domme-
re er begyndt at bruge mægling i skilsmissesager. Det har givet et 
helt nyt perspektiv for de mennesker, der selv har stået i en svær 
situation, men har fået mulighed for at bruge nye redskaber til at 
komme videre. Hvordan det er gået til, kan man blandt andet læse 
om i denne bog, der også indeholder andre eksempler på, hvilke 
fremskridt der er skabt med de sidste ti års arbejde. Og det er præ-
cis, hvad det er – eksempler, som er repræsentative, men langt fra 
dækkende for, hvad vores arbejde har ført med sig. 

Nina Groes, direktør KVINFO

FORORD

For ti år siden blev KVINFO for første gang involveret i at ar-
bejde med ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika. Det var i 

Marokko, som to år forinden, i 2004, havde vedtaget en reform af 
familieloven, så den gav flere rettigheder til kvinder. KVINFOs 
allerførste opgave var at bidrage til, at loven blev både kendt af 
befolkningen og brugt i retssystemet. Siden har KVINFO arbejdet 
systematisk med at styrke ligestilling i Mellemøsten og Nordafri-
ka med støtte fra Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ.

I regionen har folkelige opstande, fredelige revolutioner og væb-
nede konflikter gennem det sidste årti udfordret stabiliteten, og 
kvinders rolle har været under øget pres, men har til tider også 
været begunstiget af nye muligheder for at opnå flere rettigheder 
og mere ligestilling. 
Og i netop den situation skal vi holde fast i, at når man styrker 
kvinders rettigheder, støtter man en uundværlig drivkraft i ud-
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soner, der indgår en pagt om at installere regeringer. Ideen er at 
fremme udviklingen fra barbari med junglelov og den stærkestes 
ret til civiliserede retssamfund. Samfundspagten er med andre 
ord en social kontrakt, hvor private individer afgiver suverænitet 
til offentlige myndigheder, der til gengæld forpligter sig til at sikre 
deres rettigheder og opretholde lov og orden. I denne optik har 
despoti og underkuelse karakter af rettighedstyveri.

Denne fortælling lanceredes forbilledligt kort og klart i den 
amerikanske uafhængighedserklæring fra 1776:

”Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er 
skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettig-
heder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke. At for 
at sikre disse rettigheder er blandt mennesker oprettet regeringer, 
hvis retfærdige magt hviler på de styredes samtykke, og når som 
helst nogen regeringsform bliver ødelæggende for disse formål, er 
det folkets ret at ændre eller ophæve den og at indsætte en ny re-
gering, baseret på sådanne grundsætninger og med magtbeføjelser 
organiseret på den måde, som efter dets opfattelse mest sandsynligt 
vil bringe dem sikkerhed og lykke.”

 
MENNESKERETTIGHEDER OG KVINDERETTIGHEDER

Stik imod deres ellers egalitære retorik brød det liberale bor-
gerskab ud af alliancen for selv at gribe magten. De definerede 
demokratisk medborgerskab i deres eget billede og reserverede 
politiske rettigheder til uddannede, formuende, hvide mænd – en 
manøvre, der øjeblikkelig fremkaldte reaktioner fra kvinderne, 
der havde stået side om side i kampen mod de tyranniske regimer.

Blandt de første var Abigail Adams, gift med en af pennefø-
rerne for den amerikanske uafhængighedserklæring. Da hun så 
det eksklusive mandlige medborgerskab tegne sig, advarede hun 
ægtemanden om, at der ville komme et nyt oprør, hvis kvinder 

UDEN LIGESTILLING  
– INTET DEMOKRATI

Ligestilling er en variant af lighed, i familie med frihed, men-
neskerettigheder og folkesuverænitet – ideer, som fik deres 

moderne form i den demokratiske transition. Ideen bredte sig fra 
slutningen af 1700-tallet fra de engelske kolonier i Nordamerika 
til Europa, hvor det store flertal af borgere og bønder under paro-
len frihed, lighed og broderskab allierede sig mod magtkoncen-
trationen i kongehus, kirke og adelstand.

Den demokratiske grundfortælling handler om frie og lige per-
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forblev retsløse: 

”Jeg længes efter, at Uafhængighedserklæringen skal komme, og i 
den nye Lovbog, som formodentlig vil blive nødvendig, haaber jeg, 
at I vil tænke paa Kvinderne og være mere ædelmodige mod dem, 
end Eders Forfædre har været. Læg ikke en uindskrænket Magt i 
Ægtemændenes Hænder, men tænk paa, at alle Mænd vilde være 
Tyranner, hvis de kunde. Dersom man ingen Hensyn tager til Kvin-
derne, vil vi gøre Revolution, og vi vil ikke føle os bundne til at 
adlyde Love, der er blevne til uden vor Stemme.”

Det er værd at notere sig, at menneskerettigheder i udgangs-
punktet funderes såvel religiøst som verdsligt. Hvor de i den kri-
stelige amerikansk tradition er givet af Gud, forankrer den seku-
lære franske tradition dem i natur og fornuft. 

Desuden er det vigtigt at understrege, at feminisme er en ide-
ologisk retning, der handler om politiske holdninger, som kan 
deles af begge køn. Mænd deltog fra første færd i kampen for li-
gestilling, som jo blot er et andet ord for lighed. Fx den franske 
oplysningsfilosof Nicolas de Condorcet med den simple argumen-
tation, at menneskerettigheder selvsagt gælder alle mennesker. 
Revolutionen var netop sat i verden for at afskaffe særrettigheder, 
grupperettigheder eller fødselsprivilegier til udvalgte dele af be-
folkningen. Man kan kun kalde rettigheder til velstående hvide 
mænd menneskerettigheder, hvis fattige, farvede og kvinder ikke 
er mennesker.

Op igennem 1800-tallet samlede protesterne sig i en internatio-
nal feministisk bevægelse, 1900-tallet blev kvindernes århundre-
de, ikke mindst takket være FN, der med verdenserklæringen af 
menneskerettigheder og kvinderettighedserklæringen CEDAW 
skrev ligestilling ind i den internationale retsorden. Man’s Rights 

er blevet til Human Rights, og i dag står kampen om at omsætte 
den globalt anerkendte lighed for loven til lighed i livet.
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SOM AT BLADRE HEN PÅ  
EN NY, BLANK SIDE

 
MAROKKANSKE ÆGTEPAR I KRISE BLIVER TILBUDT MÆGLING AF EN 
DOMMER. DEN NYE METODE ER TAGET I BRUG MED DANSK STØTTE 

FRA BLANDT ANDET KVINFO.

”Det var godt fundet på af dommeren. Det hjalp os til at få vores 
holdninger til at mødes og til ikke at gøre kløften mellem os 

dybere.”
Sådan siger læreren Reda Manouhoub fra den lille by 

Chefchaouen i Marokko om den mæglingssession, han og hans 
kone var igennem for et par år siden, da uenigheder og skænderier 
havde gravet så dybe grøfter i deres ægteskab, at de kun så skils-
misse forude.

Marokko har de seneste år gjort erfaringer med retsmægling 
ved de domstole, som forvalter landets familielov og således afgør 

MAROKKO
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sager om blandt andet skilsmisse.

IKKE PINLIGT
Over høje glas med appelsinjuice bliver der kigget ned og væk 

og grinet genert, mens Reda Manouhoub og hans kone Sanaa Zi-
tane fortæller om mæglingen. 

”Skilsmisse og ægteskabsproblemer er jo en personlig ting. Vi 
har ikke fortalt vores venner eller familie om mæglingen,” siger 
Sanaa Zitane, der også er lærer.

Sessionen foregik hjemme hos dem, hvor dommeren mødte op 
udstyret med et whiteboard, så vigtige udtalelser og fælles beslut-
ninger kunne blive noteret sort på hvidt i overensstemmelse med 
mæglingens tekniske principper.

”Vi drak te sammen med dommeren først, og så gik vi i gang 
med mæglingen. Det tog to timer, og det mindede mest om en 
workshop. Det var faktisk ikke pinligt,” siger Sanaa Zitane.

FORTSAT ÆGTESKAB ER SUCCES FOR DOMMEREN
Som i andre mæglingssituationer har også den marokkanske 

retsmægling til formål, at parterne i fællesskab finder deres egen 
vej videre. Familiedomstolene bruger endnu ikke mægling som 
obligatorisk metode. At bruge den på projektniveau har frempro-
vokeret både positive og negative reaktioner. Det sidste blandt 
andet fordi mægling lægger op til, at parterne finder deres egen 
løsning, hvad enten den bliver skilsmisse eller fortsat ægteskab, og 
det går dårligt i spænd med domstolenes lovmæssige princip om 
ægteskabelig forsoning.

Ifølge vicepræsident for domstolen i Chefchaouen Mohammed 
Ali er det lovmæssige princip om forsoning et udtryk for religio-
nens stærke stilling i Marokko, og det har alvorlig betydning for 
dommeres arbejde.

”Jeg bliver set som succesfuld, hvis et ægtepar på kanten af 
skilsmisse bliver sammen, efter at de har været hos mig, også selv 

om det er tydeligt, at ægteskabet er gået i stykker. Den tankegang 
bliver udfordret af mægling,” siger han.

RETSREFORMER AFSPEJLER ET SAMFUND I FORANDRING
Hamid Fadli, der er retspræsident i Chefchaouen, mener, at når 

der overhovedet bliver arbejdet med nye metoder som retsmæg-
ling, hænger det sammen med, at både retssystemet og Marokko 
som sådan befinder sig i en tid af forandring.

”Marokko bevæger sig på mange områder. Et eksempel er, at 
justitsministeriet nu forstår, at dommere ikke kan arbejde med 
paragraffer alene. Flere forskellige metoder og forståelser er blevet 
indført. Dommere bliver trænet i kommunikation, i familiepsy-
kologi, i menneskerettigheder og i køn. Mægling kom til, mens 
disse processer var i gang,” siger Hamid Fadli.

BRUGER MÆGLINGSPRINCIPPER PÅ EGEN HÅND
Ægteparret Manouhoub-Zitane fandt i løbet af mæglingssessi-

onen og deres efterfølgende samtaler ud af, at de ville give deres 
dengang otte år gamle ægteskab endnu en chance.

”Situationen var akkumuleret over lang tid. For mig var det 
værste nok at opdage, at vi havde 

mistet hengivenheden for hinanden. Mæglingen var som at 
bladre hen på en ny, blank side,” 

siger Reda Manouhoub.
”Vi var kommet til et punkt i vores ægteskab, hvor vi faktisk 

aldrig talte sammen. Vi skændtes, eller også kommunikerede vi 
slet ikke. I løbet af mæglingen talte vi sammen igen,” siger Sanaa 
Zitane.

”Nu bruger vi selv mæglingens teknikker. Vi er stadig ofte ueni-
ge. Men når vi diskuterer, gør vi os umage med at udtrykke, hvad 
vi mener, og vi siger, hvad vi faktisk føler,” siger Sanaa Zitane.
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I arbejdet med juridisk ligestilling og lige rettigheder findes der 
et antal grundlæggende konventioner og principper at forholde 
sig til. KVINFOs arbejde forholder sig generelt til CEDAW-kon-
ventionen (The Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women), som blev vedtaget i 1979 af 
FN ś generalforsamling, og som baserer sig på FN’s menneske-
rettighedskonvention. 

For at opnå forandringer i forhold til juridiske rettigheder kan 
man arbejde på forskellige niveauer. KVINFOs arbejde med juri-
diske rettigheder opererer på to primære niveauer:

DE LOVMÆSSIGE RAMMER
Dette niveau angår selve ’lovmaterialet’, teksterne om man vil 
– og fokus er her på at sikre, at de fornødne rettigheder er for-
ankret i loven, og at eksisterende lovtekster ikke diskriminerer 
eller undlader at beskytte kvinders rettigheder.

Det lovområde, der er mest problematisk i de fleste lande i 
Mellemøsten og Nordafrika, er familielovgivningen. Den er ofte 
kraftigt diskriminerende mod kvinder i forhold til ægteskab, 
skilsmisse, forældreret og arv. Ligeledes yder straffelovene 
kun i ringe grad beskyttelse mod kønsbaseret vold, og kun få 
af landene i regionen har specifikke restriktioner over for vold 
i hjemmet og sexchikane. Endvidere betragtes voldtægt inden 
for ægteskabet ikke som en forbrydelse i nogen lande i Mellem-
østen og Nordafrika.

AT FÅ DEL I RETTIGHEDERNE
Med dette niveau menes, at selvom en lov er vedtaget og ned-
skrevet, er der ingen garanti for, at borgerne reelt set nyder 
godt af den. Årsagerne til, at gældende love ikke altid bliver 
anvendt, er mange og vidt forskellige. En del af forklaringen 
kan være manglende kvalifikationer og evner i retsvæsenet, en 
anden del kan være mangel på viden hos borgerne om deres 
rettigheder og om, hvordan man påberåber sig dem.

AKTIVITETER
KVINFOs aktiviteter under emnet adgang til rettigheder foregår 
i Egypten, Marokko og Yemen.

LOV ER IKKE ALTID RET 
-  KVINFOS ARBEJDE MED 
JURIDISKE RETTIGHEDER
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JORDANS VELUDDANNEDE 
KVINDER GÅR HJEMME

 
JORDANS KVINDER ER VELUDDANNEDE. TIL GENGÆLD ER UNDER 14 % 
AF DEM BESKÆFTIGET PÅ ARBEJDSMARKEDET. EN GRUPPE JORDAN-
SKE HR-CHEFER BESØGTE DANMARK FOR AT FÅ INSPIRATION TIL AT 

LØSE LANDETS LIGESTILLINGSPARADOKS.

Dima Barqawi er en statistisk undtagelse i Jordan. Den 44-åri-
ge områdechef for HR-området for Hyatt Hotels i Amman og 

Cairo kan se tilbage på en snart 25-årig karriere inden for per-
sonaleledelse i både FN og hotelbranchen. Undervejs i karrieren 
har hun fået to børn, er blevet skilt og gift igen og er kontinuerligt 
steget i graderne inden for sit professionelle felt. På intet tidspunkt 
har hun givet slip på sin tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er 

JORDAN
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ellers en af de helt store ligestillingsudfordringer på det jordanske 
arbejdsmarked. Jordanske kvinder er generelt veluddannede, men 
efter endt uddannelse arbejder de ofte kun et par år, inden de bli-
ver gift, stifter familie og glider ud af arbejdsmarkedet igen.

Kun 14 % af landets kvinder er derfor ude på arbejdsmarke-
det. I øjeblikket er det tal muligvis endda faldende pga. mange 
veluddannede, syriske flygtninge, der er parate til at underbyde 
de jordanske kvinders lønniveau. Men det er ikke kvalifikationer, 
det skorter på blandt Jordans kvinder; ofte forhindrer sociale og 
kulturelle konventioner derimod, at kvinderne bliver på arbejds-
markedet.

Selv dem, der ønsker at fastholde deres position, efter at de har 
stiftet familie, må ofte kaste håndklædet i ringen på grund af uf-
leksible arbejdstider og barselsordninger, manglende pasnings-
muligheder og noget så lavpraktisk som dårlige offentlige trans-
portmuligheder.

Det er en virkelighed, som Dima Barqawi selv kender alt for 
godt, men som hun siger:

”Det er mit arbejde, der har gjort mig til en stærk og selvstændig 
kvinde. Det er mit liv. Selvom jeg godt ved, at det ikke er den mest 
udbredte mentalitet blandt kvinder i Jordan.”

BARRIERER FOR KVINDERS ARBEJDSLIV
Siden 2008 har KVINFO samarbejdet med The Business Devel-

opment Center (BDC) i den jordanske hovedstad Amman om at 
forbedre jordanske kvinders arbejdsvilkår og deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. En af aktiviteterne i projektet har været at afhol-
de workshops med fokus på inklusion og diversitet for HR-ledere 
fra en række større private virksomheder i landet. Som et led i det 
arbejde har 12 jordanske HR-ledere netop afsluttet en studietur til 
Danmark, hvor de har besøgt virksomheder, der arbejder ud fra 
en inklusionstankegang.

Maha Shawareb, vicepræsident og medstifter af BDC, erkender, 
at der stadig er mange ligestillingsudfordringer på det jordanske 
arbejdsmarked.

”Det handler ikke kun om, at der eksisterer nogle bestemte fore-
stillinger om, hvorvidt kvinder skal arbejde eller ej, og hvad de 
kan og bør arbejde med. Det handler også om, at det at arbejde 
kulturelt set er relateret til behov. Du arbejder kun, hvis du har be-
hov for at forsørge din familie. Kvinders deltagelse på arbejdsmar-
kedet bliver ikke set som noget, der giver kvinder med- og selvbe-
stemmelse eller økonomisk sikkerhed og privilegier. Vi er nødt til 
at skabe en mentalitetsændring i vores kultur, hvis kvinderne skal 
ud på arbejdsmarkedet. Det nytter ikke, at 50 % af befolkningen 
står på sidelinjen,” siger hun.

Nogle af de strategier, som BDC arbejder med for at facilitere 
en mentalitetsændring, er workshops for familierne til de unge 
kvinder, der selv ønsker at arbejde. Her forklarer Maha Shawareb, 
at BDC lægger vægt på at formidle, hvilke styrker og kompetencer 
de unge kvinder får: De unge opnår økonomisk selvstændighed 
og bliver en mere ligeværdig del af familiens beslutningsproces-
ser, og samtidig bliver familiens generelle levestandard løftet.

BDC tilbyder også mentorordninger til de unge kvinder, der 
bliver matchet med en ældre kvindelig mentor, som selv har fået 
balancen mellem familie og karriere til at fungere, ligesom BDC 

OM BESØGET
Siden 2008 har KVINFO samarbejdet med en række lokale partnere i Jordan 
med det mål at øge andelen af kvinder i både den offentlige og den private 
sektor. I de sidste fem år har KVINFO samarbejdet med The Business De-
velopment Center i Amman med fokus på at udvikle arbejdsmiljøet i den 
private sektor til at inkludere flere kvinder.
18.-22. maj 2015 besøgte en gruppe jordanske HR-medarbejdere en række 
virksomheder i Danmark, der arbejder med inklusion og diversitet.
Besøget og det øvrige samarbejde er finansieret af Det Arabiske Initiativ 
under Udenrigsministeriet.



laver workshops om capacity training og personlige kommunika-
tionsstrategier.

”Men der er også den anden side. Arbejdsmiljøet i de virksom-
heder, der ansætter kvinderne, understøtter ikke kvindernes valg. 
Vi har for eksempel ikke flekstid i Jordan, og selvom lovgivningen 
kræver, at virksomheder skal stille pasningsordninger for medar-
bejdernes børn til rådighed, er det kun implementeret ganske få 
steder,” forklarer Maha Shawareb.

DIVERSITET ER GODT FOR BUNDLINJEN
Et helt lavpraktisk problem i forhold til, at de jordanske kvinder 

kan komme i arbejde, er, at de kan komme på arbejde. Det er dyrt 
og ildeset for kvinder at tage taxa alene, og det offentlige trans-
portsystem er dårligt fungerende. En del virksomheder er ifølge 
Maha Shawareb begyndt at tilbyde deres egne løsninger i form 
af privat busservice for medarbejderne. Sammen med kravet om 
vuggestuepladser, der stilles til rådighed af virksomheden, bety-
der det dog, at det fra virksomhedernes perspektiv kan virke både 
dyrt og besværligt at have kvinder i medarbejderstaben.

Maha Shawareb er dog ikke i tvivl om, at det i sidste ende vil 
være gavnligt for virksomhedernes bundlinje. Det har besøget i 

OM KVINDER I JORDAN
Jordan er trods det høje uddannelsesniveau blandt kvinder at finde i bun-
den af The Global Gender Gap Index, der hvert år udarbejdes af World Eco-
nomic Forum.
Jordan ligger på 134.-pladsen ud af 142 lande.
Toppen af indekset udgøres af de fem nordiske lande med Island som nr. 1 
og Danmark som nr. 5.
Ser man isoleret på Jordans uddannelsesniveau fordelt på køn, placerer 
landet sig dog over middel i indekset, nemlig som nr. 70.
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Danmark kun yderligere bekræftet. Næste skridt bliver at få den 
besked kommunikeret ud til de store jordanske virksomheder.

”Selv de mere progressive virksomheder har ikke til fulde for-
stået fordelene ved at have kvinder på arbejdspladsen - at diversitet 
genererer innovation og dermed højere effektivitet og produktivi-
tet. Men det, vi har set hos virksomhederne Mærsk, Arla og IBM 
her i Danmark, er, at det rent faktisk er tilfældet. Virksomhederne 
skal indse, at ved at inkludere kvinder får de et andet perspektiv, 
som kan generere økonomiske muligheder. Vi har brug for diver-
sitet på vores arbejdsmarked, men der skal en bevidst, strategisk 
beslutning til for at nå dertil. Det er ikke noget, der kommer til at 
ske af sig selv,” fastslår Maha Shawareb.

Hun hæfter sig dog ved, at der i øjeblikket er en politisk velvilje 
i Jordan for inklusion af kvinder på arbejdsmarkedet.

BEHOV FOR MENTALITETSÆNDRING
For Dima Baqawi har rundturen til de danske virksomheder 

også været en øjenåbner. Hendes egen sektor, hotelsektoren, er en 
af de vanskeligste sektorer for kvinder at komme ind i, fordi den 
er omgærdet af fordomme. Generelt bliver hotelsektoren set ned 
på, fordi den associeres med løsagtighed, ikke mindst fordi der 
ofte serveres alkohol på de store hoteller som Hyatt, hvor Dima 
Baqawi arbejder. Desuden er der de kønsbaserede fordomme, der 
styrer ledelsesbeslutningerne.

”Når jeg kommer tilbage til Amman, vil jeg arrangere møder 
med hver af mine kvindelige medarbejdere for at høre deres bud 
på, hvorfor der er så få kvinder i hotelsektoren. Jeg vil høre, hvil-
ke udfordringer de møder, og hvordan de eventuelt ser dem løst. 
Hvis jeg kan tage deres vidnesbyrd med til ledelsen, kan de funge-
re som et udgangspunkt for den mentalitetsændring, vi har brug 
for,” forklarer hun.

VIRKSOMHEDERNE SKAL SELV TAGE ANSVAR
Tiden er gunstig for ændringer på ligestillingsområdet i Jordan. 

Den nuværende minister på arbejdsmarkedsområdet, professor 
Nidal Alkatamine, fører en progressiv linje i forhold til at imple-
mentere en række strategier, der skal få kvinder i arbejde.

Eman Okour leder ministeriets afdeling for kvinders økonomi-
ske ligestilling på arbejdsmarkedet (The Economic Empowerment 
Section). Hun peger på en række konkrete tiltag, der er blevet re-
aliseret inden for de seneste par år, som alle er med til at gøre det 
muligt for kvinder både at komme i arbejde og bibeholde deres 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdsministeriet har grundlagt en arbejdsgiverfinansieret 
barselfond, der gør det lettere for private virksomheder at tilbyde 
barsel til deres ansatte, samtidig med at den styrker kvindernes 
ligestilling ved, at arbejdsgiverens tilskud er det samme for både 
deres mandlige og kvindelige medarbejdere.

Derudover har arbejdsministeriet støttet en omfattende om-
strukturering af tekstilindustrien, der typisk har mange kvin-
der ansat. Her har transportproblemet længe været den største 
hæmsko for de kvindelige ansatte, men med etableringen af 12 
satellitarbejdspladser tættere ved de større byer og en forbedret 
infrastruktur til og fra satellitterne, der giver kvinderne mindre 
transporttid, er det blevet muligt for de kvindelige medarbejdere 
at blive på arbejdsmarkedet

”Jo mere arbejde vi laver på det her felt, des bedre forstår vi de 
udfordringer, som kvinder møder. Vi arbejder i øjeblikket på en 
langsigtet, strategisk plan, der fokuserer på ligeløn og etablerin-
gen af pasningsordninger af børn i de større virksomheder. Vi har 
netop lanceret en national strategi for Jordan for 2015-2025, og 
målsætningerne for kvinders ligestilling på arbejdsmarkedet er 
skrevet ind i den også,” forklarer Eman Okour.

Hun er generelt optimistisk efter sit besøg i Danmark, selvom 
hun beskriver den jordanske proces som en fast forward-proces i 
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forhold til den proces, det danske samfund har været igennem på 
ligestillingsområdet.

”Det arbejde for ligestilling, som I gennemførte i 1970-erne, er 
det, vi er i gang med nu. Men vi skal videre til at arbejde med di-
versitet og inklusion. Det, der har været rart at se i Danmark, er, at 
virksomhederne selv er klar over vigtigheden af kønsdiversitet på 
arbejdspladsen. De ved godt, at det optimerer deres produktivitet, 
og derfor arbejder de selv for det. Det er ikke kun regeringen, der 
tager ansvar,” siger hun.
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Kvinders økonomiske deltagelse i Mellemøsten og Nordafrika 
udgør et unikt paradoks. Årtiers investering i de sociale sekto-
rer har reduceret analfabetisme og højnet uddannelsesniveauet 
hos kvinder betragteligt. Alligevel er mindre end en tredjedel 
af alle kvinder aktive på arbejdsmarkedet – den laveste andel i 
verden, og især unge kvinder mangler adgang til og muligheder 
på arbejdsmarkedet.

Ligesom det er tilfældet i Danmark, er arbejdsmarkedet køns-
opdelt. Kvinder tjener mindre end mænd, og kun få kvinder 
har adgang til lederjobs eller ernærer sig som iværksættere. 
Arbejdsløsheden i Mellemøsten og Nordafrika ligger fortsat 
højere end i resten af verden og er kendetegnet ved at være 
markant højere for kvinder end for mænd. Arbejdsløsheds-
procenten for arabiske kvinder er i gennemsnit dobbelt så høj 
som for arabiske mænd, og den kvindelige overrepræsentation 
er særligt udtalt hos yngre kvinder, som nu i langt højere grad 
bliver sluset ud på arbejdsmarkedet på grund af langt højere 
uddannelsesniveau og stigende gennemsnitlig ægteskabsalder 
end tidligere. 

Årsagerne til kvinders lave økonomiske deltagelse er mange 
og komplekse. Man kan dog groft sagt sige, at de enten har at 
gøre med sociale og kulturelle barrierer eller med strukturelle 
og juridiske hindringer.

KVINFOs arbejde inden for dette tematiske område er derfor 
rettet mod et bredt udsnit af målgrupper på forskellige ni-
veauer, såsom kvindelige iværksættere, HR-ledere i det private 
erhvervsliv, kvindelige nyuddannede kandidater og fagforenin-
ger.

Metoderne spænder fra kapacitetsopbygning, træning af træ-
nere og mentoring til støtte til netværk, udveksling efter twin-
ning-modellen og erfaringsudveksling.

AKTIVITETER
KVINFOs aktiviteter under emnet kvinders økonomiske delta-
gelse foregår i Tunesien og Marokko.

ET PARADOKS MELLEM 
UDDANNELSE OG  
BESKÆFTIGELSE 

- KVINFOS ARBEJDE MED 
KVINDERS ØKONOMISKE 

DELTAGELSE 
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TUNESIEN

WHO IS SHE?  
- DATABASER, DER BRINGER 

KVINDER FREM I LYSET
 

DEN TUNESISKE MINISTER FOR KVINDER, FAMILIER OG BØRN ER BE-
GEJSTRET FOR EN DATABASE MED KVINDELIGE EKSPERTER. TUNESIEN 

LANCEREDE SIN UDGAVE I NOVEMBER 2015. 

Stemningen er spændt, og det er tydeligt, at der er store forvent-
ninger i lokalet blandt de cirka 200 fremmødte. Vi er i Tunesien i 
november 2015, og anledningen er åbningen af en database med 
kvindelige eksperter i Tunesien. Da ministeren for kvinder, fami-
lie og børn, Samira Meral, ankommer, går ceremonien i gang. Der 
er taler og demonstration af basens brugerflade, og den formelle 
del slutter med debat og en opfordring til, at brugerne foreslår nye 
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profiler, så basen kan vokse.  Da den formelle del er overstået, er 
ministeren klar på at fortælle KVINFO om sine egne ambitioner 
for ligestilling i landet, og om hvordan en simpel ting som en da-
tabase kan være en hjælp til at gøre fremskridt:
”’Who is She’ har en stor betydning i forhold til at gøre tunesiske 
kvinder synlige i det offentlige liv. Tunesiske kvinder stiller sig 
ikke op på tagene og råber op om, hvad de kan. Men de er meget 
kompetente, og deres viden kan bruges både i medierne og i Tu-
nesiens reformproces,” siger Samira Meral.

ROLLEMODELLER HAR EN TYDELIG EFFEKT
Hvis man ønsker at understøtte udviklingen frem imod ligestil-
ling i et samfund, har det en dokumenteret effekt at fremvise rol-
lemodeller. At se en person, der ligner en selv, gør det lettere at 
forestille sig selv i en lignende position eller situation og derved 
nedbryde de usynlige barrierer og opstille pejlemærker - det være 
sig i politik, videnskab, kulturelt eller i medierne.
Behovet for at synliggøre kvinder med professionelle kompeten-
cer er veldokumenteret. Det viser seneste optælling af mediernes 
kønsbalance, hvor kun 24 %* af mediernes globale verdensbillede 
tegnes af kvinder.
 ”Min ambition er, at Tunesien i 2030 er et egalitært samfund, 
hvor alle har lige muligheder for at komme til orde, og hvor kvin-
der møder samme anerkendelse som mænd. Det er essentielt for 
vores demokratiske proces,” fortæller ministeren.

PRISBELØNNET DATABASE I SEKS LANDE
Da KVINFO i 90’erne udviklede ”ekspertdatabasen”, var det et 
initiativ, der skulle gøre det lettere at finde eksperter, der er kvin-
der. I dag rummer den danske base 1.100 profiler og udgør et 

*Seneste globale opgørelse over kønsbalance i medierne, offentliggjort i novem-
ber 2015.
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effektivt værktøj til at finde kvalificerede kvinder inden for alle 
samfundets vidensområder. Ekspertdatabasen har til formål at 
styrke kvinders offentlighedsprofil og synliggøre kvinders viden, 
erfaring og ekspertise.  Den blev i 2013 kåret til Best Practice af 
The European Institute for Gender Equality (EIGE) og er funda-
mentet for flere lignende projekter i Mellemøsten og Nordafrika, 
etableret med støtte fra Det Arabiske Initiativ. Projekterne ligger 
under punktet viden i vores strategiske tilgang. ”Who is she?”, 
som den internationale udgave af databasen kaldes, er foreløbigt 
etableret i Libanon, Egypten, Palæstina og Jordan. 
”Da jeg blev udnævnt, var der mange, der sagde ’hvem er hun’, og 
hvad er hendes baggrund? Der gik ni måneder, før jeg mærkede 
anerkendelse, til trods for at jeg har været aktivist og arbejdet me-
get med både kvinders rettigheder og familieforhold. Nu mærker 
jeg anerkendelse og respekt for det, jeg kan,” siger den tunesiske 
minister.

EN KNUDRET VEJ TIL DEMOKRATI
Databasen i Tunesien er udviklet af CREDIF (Center for Research, 
Studies, Documentation and Information on Women), der som 
KVINFO er finansieret gennem det statslige budget. Den er et af 
flere markante resultater, som KVINFOs partnere har opnået i 
Tunesien siden revolutionen.
Tunesien har siden 2011 været igennem en lang og til tider smer-
tefuld proces frem imod en ny og demokratisk forfatning, hvor 
blandt andet lige rettigheder er skrevet ind. Arbejdet medførte, at 
den såkaldte Nationale Kvartet for Dialog* fik Nobels Fredspris i 
2015 som et synligt tegn på anerkendelse.  
At vejen til demokrati er skrøbelig, viser det faktum, at Tunesien 

i 2015 er blevet udsat for tre større terrorangreb – det sidste blot 
få dage efter KVINFOs besøg, da en bombe eksploderede i en bus 
med militærfolk og kostede mindst 14 mennesker livet.
”I dag fejrer vi åbningen af den tunesiske ”Who is she” og ska-
ber dermed endnu et redskab til at støtte reformprocessen og ud-
viklingen af et nyt og demokratisk Tunesien,” sagde direktør for 
KVINFO Nina Groes ved åbningsceremonien.
Fra starten indeholder den tunesiske database profiler på om-
kring 80 kvindelige eksperter inden for naturvidenskab, jura, 
økonomi og andre samfundsvidenskaber, teknik, informatik og 
medier, litteratur og administration. Også kapaciteter inden for 
cyberaktivisme og andre samfundsaktivister er der blevet plads 
til. Databasen vil løbende blive udbygget med flere profiler. 
 

* Tunisian National Dialogue Quartet spillede en aktiv rolle i etableringen af 
demokrati i kølvandet på revolutionen og består af fire nøgleorganisationer i 
det tunesiske civilsamfund: Den tunesiske fagforening, handels- og industrifor-
eningen, menneskerettighedsligaen og den tunesiske advokatforening.
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I KVINFOs arbejde er kønsforskning forstået bredt – det vil sige 
som akademisk forskning, men også som aktionsforskning, 
empiriske rapporter og informationsindsamling samt produk-
tion af kønsopdelt statistik.  
Arbejdet falder inden for to hovedkategorier:

PRODUKTION OG KVALITET AF 
FORSKNING OG VIDEN

Denne del fokuserer på at tilvejebringe nye data. Det vil sige 
støtte til det miljø, som skal generere ny forskning og på ek-

BRUG OG UDBREDELSE 
AF TILVEJEBRAGT VIDEN

Et andet aspekt af dette tema fokuserer på, hvorledes den 
viden, der rent faktisk produceres, kan anvendes til at skabe 
konkrete forandringer. KVINFO støtter organisationer i at styrke 
udbredelsen af deres forskning og viden til relevante målgrup-
per. En måde at gøre dette på er ved at støtte dokumentation af 
kvindeorganisationer og kvinders liv for at bevare den kvinde-
historiske og kulturelle arv. En anden måde er via etablering af 
ekspertdatabaser, som giver offentligheden adgang til profes-
sionelle kvinder og gør dem synlige i samfundet som eksperter 
og rollemodeller, og som modvirker kønsstereotyper. 

sisterende forskere og akademikeres adgang til information 
for at skabe ny viden og kaste lys på relevante forhold. KVINFO 
støtter et netværk til tvær- og interregional akademisk udveks-
ling af unge kønsforskere for at støtte kvaliteten af forskningen. 
KVINFO har desuden støttet oprettelse og drift af et kønsforsk-
ningsbibliotek – et bibliotek, som har til formål at støtte et af 
de få eksisterende masterprogrammer i kønsforskning i den 
arabiske verden. 

Via partnerskaber og netværk opbygger KVINFO kapacitet og 
faciliterer vidensdeling, træning og dokumentation, indsam-
ling og udbredelse af information. Metoderne strækker sig fra 
traditionelle seminarer og opbygning af biblioteker med fysiske 
samlinger til digitale aktiviteter baseret på online-platforme. 

AKTIVITETER
KVINFOs aktiviteter under overskriften kønsforskning og doku-
mentation foregår i Egypten, Tunesien og Jordan.

EN GRUNDSTEN FOR 
SOCIAL FORANDRING - 

KVINFOS ARBEJDE 
MED VIDEN OG 

DOKUMENTATION
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DET OFFENTLIGE RUM  
SNÆVRES IND FOR  

EGYPTENS KVINDER
 

TROEN PÅ ET MERE LIGESTILLET SAMFUND EFTER EGYPTENS 2011-
REVOLUTION ER VED AT BLIVE OVERMANDET AF EN TRÆTHED HOS 

LANDETS KVINDERETSORGANISATIONER. ALLIGEVEL FORTSÆTTER DE. 
UDVIKLINGEN MÅ UUNDGÅELIGT VENDE PÅ ET TIDSPUNKT, 

SOM DE SIGER. 

For fire år siden havde Nevine Ebeid Fahim ikke lyst til at forla-
de Egypten. Det var midt i revolutionen, de egyptiske kvinder 

strømmede ud i demonstrationerne på Tahrirpladsen, og kvinde- 
og menneskeretsorganisationer som New Woman Foundation, 
hvor Nevine Ebeid er programkoordinator, vejrede morgenluft. 

EGYPTEN
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Det var en proces, hun ikke ville gå glip af.
I dag er hun rastløs efter at rejse, men rastløsheden er blandet 

med en ny frygt: frygten for at møde op i lufthavnen og få inddra-
get sit pas og dermed en del af sin frihed.

Det er ikke en overdreven frygt.
En anden af de kvindelige aktivister, der sammen med Nevine 

skulle have deltaget i KVINFOs konference Women in Politics i 
København i anledning af 100-året for de danske kvinders valg-
ret, kom aldrig frem af præcis samme årsag.

Samme uge som konferencen løb af stablen, forsvandt den 
23-årige fotojournalist Esraa El-Taweel i Kairo, som blot er en ud  
af mange primært unge aktivister, der er forsvundet i løbet af det-
te forår. Hun er siden dukket op i politiets varetægt og er stadig 
fængslet – uden hverken dom eller anklage. 24. januar 2015 blev 
den kvindelige aktivist Shaima al-Sabbagh dræbt af politiet under 
en fredelig demonstration til minde om den egyptiske revolutions 
begyndelse 25. januar 2011.

Råderummet for de aktivister, der arbejder for demokrati og 
rettigheder i Egypten, snævres konstant ind. Det nuværende re-
gime, ledet af præsident Abdul Fatah al-Sisi, har ry for at slå hårdt 
ned på enhver modstand og for at gå målrettet efter aktivister, der 
arbejder for en forbedring af kvinde- og menneskerettigheder.

TILTAGENDE STIGMATISERING
KVINFO har mødt dem før. Nevine Ebeid Fahim fra New 

Woman Foundation, Azza Soliman, der er medstifter af Center 
for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA), og Salma El-
Naqqash fra Nazra for Feminist Studies, en af de nyere og yngre 
feministiske organisationer i Kairo.

Det var i Kairo i 2013 på et tidspunkt, hvor kvinderetsorganisa-
tionerne havde travlt med at sikre kvinders rettigheder i det nye 
Egypten, og hvor troen på en mere ligestillet fremtid var stærk på 
trods af de mange forhindringer, de stadig kæmpede imod.

Når talen falder på den tid, spreder der sig en hul latter rundt 
om bordet. Kampånden har de stadig. Ellers ville de ikke være i 
København i dag. Men den er blandet med en inderlig træthed, og 
desillusionen kommer hurtigt krybende.

”Jeg er meget optaget af den situation, kvindelige aktivister be-
finder sig i i dag, og den måde de behandles på i det offentlige 
rum. Vi så, hvad der skete, da Shaima al-Sabbagh blev skudt, og 
de konsekvenser, det fik. Det er en meget målrettet strategi mod 
menneskerettighedsaktivister og især kvindesagsaktivister. Man 
gør det offentlige rum mere og mere utilgængeligt for dem at ope-
rere i,” siger Salma el-Naqqash.

Hun bakkes op af Azza Soliman:
”Vi oplever en tiltagende stigmatisering. Sidste år blev jeg cho-

keret over at se et billede af mig offentliggjort i avisen sammen 
med en håndfuld andre navngivne aktivister. De havde endda an-
givet adressen på vores organisation. Det var en skjult invitation 
til at overfalde os. Det gjorde mig bange. Jeg vidste ikke, om jeg 
ville blive overfaldet, når jeg gik på gaden eller var i supermarke-
det,” fortæller hun.

Og siden har hun fået regimets pres endnu stærkere at føle. 
Helt tilfældigt blev hun vidne til politiets nedskydning af Shaima 
al-Sabbagh i januar, men da hun ville vidne, havnede hun i stedet 
selv som anklaget for at deltage i en ulovlig demonstration. En 

WOMEN IN POLITICS
Konferencen Women in Politics fandt sted 3.-4. juni 2015. Som en marke-
ring af 100-året for de danske kvinders valgret satte den fokus på kvinders 
vilkår i politik, både i Danmark og internationalt.
Konferencen var arrangeret i samarbejde mellem DIPD (Danish Institute 
for Parties and Democracy) og KVINFO finansieret af Det Arabiske Initiativ.
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sag, der stadig ikke er afgjort.

MEDIERNES ROLLE
De tre kvinder er enige om, at en lang række parametre gør det 

sværere end nogensinde for kvinder at deltage i det offentlige og 
politiske liv. Den egyptiske forfatning har stadig ingen paragraf, 
der ligestiller kvinders deltagelse i det politiske liv, dvs. en længe 
ventet kvoteløsning for kvinders repræsentation på valglisterne 
som den, der er indført i f.eks. Tunesien. Problemer med at finan-
siere en valgkamp er også større for kvinder, der traditionelt ikke 
har adgang til samme økonomiske ressourcer og sponsorer, som 
mænd har.

Alle tre organisationer samarbejder med KVINFO om aktivite-
ter for at forbedre kvinders adgang til det politiske rum gennem 
oplysning, kapacitetsopbygning og mentorordninger.

Grundlæggende set kæmper kvinderne dog især mod struktu-
relle barrierer. Den seksuelle vold i det offentlige rum, som især 

SITUATIONEN I EGYPTEN
Egypten er i dag reelt et militærstyre under præsident og tidligere hærchef 
Abdel Fattah al-Sisi. Landet har ikke haft et fungerende parlament siden 
2012.
Efter revolutionen i 2011 vandt islamistiske partier og kandidater både 
parlaments- og præsidentvalget. Men først kendte forfatningsdomstolen 
parlamentsvalget ugyldigt og opløste parlamentet, og i 2013 afsatte mili-
tæret under general Abdel Fattah el-Sisi præsident Mohamed Morsi, der 
siden er blevet dødsdømt.
I stedet blev al-Sisi valgt til præsident i maj 2014. Hans styre har været præ-
get af en stadig hårdere kurs over for enhver form for protester eller kritik. 
Der blev afholdt parlamentsvalg i slutningen af 2015, efter at det var blevet 
udsat flere gange.
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har vist sig under de folkelige demonstrationer på Tahrirpladsen, 
og den generelle stigmatisering af kvinder, der forsøger at træde 
frem i den offentlige arena, er med til at begrænse mange kvinders 
politiske engagement.

”Frekvensen af vold og i særdeleshed seksuel vold i den offent-
lige sfære begrænser generelt kvinders adgang til det offentlige 
rum. Det er en begrænsning, der smitter af på mange former for 
deltagelse; deltagelse i politiske partier, deltagelse i den politiske 
proces både som kandidater og vælgere – alle former for deltagelse 
i det offentlige liv er blevet en udfordring for kvinder,” siger Salma 
El-Naqqash.

Det billede, som medierne tegner af kvinder, der på trods af 
udfordringerne alligevel vælger at markere sig politisk, beskri-
ver Azza Soliman som en ondsindet karikatur. De beskrives som 
småtbegavede og uden lederegenskaber. De seksualiseres og hæn-
ges ud som løsagtige.

Ifølge Nevine Ebeid Fahim gør mediebilledet det svært at se en 
mulighed for reel forandring.

”Medierne er styret af en fortælling, der hverken hjælper men-
neskerettighedsaktivister eller dem, der forsvarer kvinders rettig-
heder. De lader ingen komme til orde, som har en fortælling om 
forandring. Hvis en af os eller enhver anden menneskerettigheds-
aktivist skulle finde på at stille op til valg, ville vi blive angrebet 
af medierne. Enhver kvindelig parlamentariker vil blive hængt ud 
som forræder og angrebet af medierne som en, der ikke er loyal 
over for vores nationale værdier. Medierne forkaster på den måde 
selve den demokratiske proces. De er hverken interesserede i di-
versitet eller forandring,” siger hun.

Mediebilledet er også med til at gøre det sværere for de eksiste-
rende bevægelser at finde og bibeholde opbakning.

”Når vi oplever, hvor begrænset det offentlige rum er blevet, og 
når aktivister konstant har en trussel om arrestationer eller rej-
seforbud hængende over hovedet, så begrænser det vores handle-

rum. Når vi konstant rammes af smædekampagner fra mediernes 
side, skaber det også en mistillid hos vores samarbejdspartnere og 
stakeholders. Det er frustrerende, for så føles det, som om alt det, 
vi har bygget op gennem de sidste fire år, aldrig har fundet sted,” 
tilføjer Salma El-Naqqash.

STADIG OPTIMISME
Det er let at forstå trætheden, men sværere at se mulighederne 

for handling.
Er I ved at miste troen på, at der vil komme forandring?
”Fra mit synspunkt kan jeg ikke tillade mig den luksus at miste 

modet. Jeg føler ikke, at jeg har et valg. Jeg skal leve i det her land. 
Problemet er, at vi er endt et sted, vi aldrig havde forestillet os, 
da vi startede. Vi kæmpede mod Det Muslimske Broderskab, vi 
ønskede en demokratisk stat. Men lige nu er vi uden muligheder. 
Vi har ikke en velfunderet opposition, der kan skabe et ståsted 
mellem det traditionelle regime og islamisterne. Så det er lidt som 
at svømme mellem to kyster uden mulighed for at gå i land,” siger 
Nevine Ebeid Fahim.

Alligevel deler de tre aktivister en form for optimisme. Det kan 
ikke blive værre. Eller: Det kan det godt. Egypten kan teoretisk set 

NEW WOMAN FOUNDATION
NWF er en egyptisk feministisk NGO, der startede i 1984 som en studie-
gruppe for kvinder, der var engagerede i emner som demokrati og social 
ulighed. Senere har gruppen udviklet sig mod sin nuværende form, hvor 
NWF arbejder for kvinders ret til social ligestilling på alle niveauer i sam-
fundet.
Nevine Ebeid Fahim er programkoordinator og medlem af bestyrelsen i 
NWF. Hun er koordinator af NWF’s program for kvinders politiske deltagel-
se.
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se sig drevet ud i en yderliggående radikalisering, sådan som det 
er sket i nabolandet Libyen – et religiøst tilbageslag der vil gøre 
kvinder og minoriteter endnu mere sårbare. Men de tre kvindeli-
ge aktivister deler en tro på, at fremtidige reformer er uundgåelige 
i Egypten.

”Der er helt klart en generel træthed i befolkningen. Folk or-
ker ikke at engagere sig i kommende valg eller i nogen form for 
partistøtte. De vil have stabilitet og økonomisk fremgang før alt 
andet. Jeg er ikke specielt optimistisk omkring det offentlige rum 
i Egypten lige nu, men hvis angrebene på aktivister og oppositi-
onspolitikere fortsætter, tror jeg, at der i sidste ende vil komme en 
modreaktion. Tingene kan simpelthen ikke fortsætte, som de er. 
Så jeg tror, at vi vil se en åbning i fremtiden. Vi vil se en demokra-
tiseringsproces og en reformproces. Lige nu er det det eneste rum, 
vi kan operere i inden for rammerne af de juridiske reformer. Vi 
kan presse på for flere politiske reformer,” siger Salma El-Naqqash.

Azza Soliman understreger, at international støtte til de moder-
niseringsprocesser, der stadig arbejdes med på især kvindeområ-
det, er vital. Hun ser også et lyspunkt i de nye bevægelser, der er 
opstået – unge mennesker, der engagerer sig, og som er langt mere 
kompromisløse i deres arbejde for positiv forandring.

”Situationen for kvinder i Egypten er kun blevet værre. På den 
anden side brød revolutionen med flere samfundstabuer. Mange 
kvinder og piger valgte at lægge hovedtørklædet fra sig. Jeg er 
hverken for eller imod hovedtørklædet, men jeg så kvinder træffe 
selvstændige beslutninger for deres liv frem for at følge et diktat 
fra samfundet, kulturen, familien. Vi står nu med en helt ny gene-
ration af kvinder, som er ret fantastisk. De er ikke bange, som jeg 
kan være det. De er frygtløse som min kollega Salma her. De er 
ikke til fals for at indgå kompromiser. De tør tale om LGBT-rettig-
heder, noget, der har været helt umuligt at forestille sig for min ge-
neration,” siger hun og peger på, at revolutionen langt fra er slut. 
Den er en igangværende proces.

”Vi har ikke brug for en ny revolution. Vores revolution starte-
de i 2011, og vi er stadig i gang. Nogle gange går det værre, andre 
gange bedre. Men vi er nødt til at blive ved med at opbygge alter-
nativer,” siger hun.

NAZRA FOR FEMINIST STUDIES
Nazra tilhører den yngre generation af feministiske organisationer i Egyp-
ten. Nazra opererer ud fra en overbevisning om, at køn har en afgørende 
betydning i en politisk og social kontekst, og arbejder for en kønsmain-
streaming inden for disse felter.
I 2011 lancerede Nazra deres Woman Political Participation Academy.
Salma El-Naqqash er programleder for Woman Political Participation Aca-
demy.
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I hele Mellemøsten og Nordafrika bliver politik betragtet som 
et mandedomæne. Traditioner og sociale normer for kvinder 
passer dårligt med den rolle og de funktioner, der hører til et 
offentligt embede som et politikerjob – såsom at danne og ud-
trykke holdninger i offentlighed, at være genstand for offentlig 
opmærksomhed og at lede, argumentere, beslutte og repræ-
sentere. Desuden har politikerembedet generelt en lav status 
i mange arabiske lande, eftersom politikere i årtier har været 
forbundet med korruption, grådighed og magtmisbrug.

Så på trods af nogen fremgang for kvinders politiske deltagelse 
som vælgere, kandidater og medlemmer af valgte organer har 
den seneste udvikling i mange arabiske lande vist et tilbageslag 
for kvinders politiske repræsentation, deltagelse og lederskab. 

Fremdriften for de konservative, islamistisk funderede politiske 
partier har lagt fornyet pres på kvinder i politik for at undgå at 
miste eksisterende rettigheder og samtidig forfølge nye land-
vindinger og fremskridt.  

KVINFO arbejder med politisk deltagelse af kvinder, hvor mu-
ligheden byder sig, og anvender en lang række metoder. Hvil-
ke er bestemt af specifikke faktorer for det enkelte land og de 
politiske omstændigheder omkring hvert enkelt projekt. Nogle 
eksempler herpå er træning af kvindelige politiske kandidater, 
mentorforløb, politiske oplysningskampagner i den brede be-
folkning, fortalervirksomhed rettet mod lovgivere og menings-
dannere samt skyggerapportering.

Det tematiske område ’kvinders politiske deltagelse’ i KVINFOs 
arbejde er karakteriseret ved at bestå af arbejde på mange 
planer. Et niveau er det juridiske lag og de strukturer, der er 
en betingelse for fremskridt – det være sig konstitutioner og 
valglove, men omfatter også de patriarkalske strukturer og 
mekanismer i de eksisterende politiske partier og organer. Et 
andet niveau er kvinder som opstillede kandidater – faktiske 
og potentielle – til politiske embeder i parlamenter, lokalråd og 
fagforeninger etc.  Og et tredje niveau vedrører den generelle 
opmærksomhed om emnet og handler om at gøre befolknin-
gen til informerede vælgere, hvilket vil sige, at de afgiver deres 
stemme på baggrund af en bevidst og oplyst beslutning og ikke 
dikteret af slægtninge, stammeledere eller andre med lokal 
indflydelse. 

AKTIVITETER
KVINFOs aktiviteter under emnet kvinders politiske deltagelse 
foregår i Egypten, Tunesien og Jordan.

TÆT DANS MED 
INDIVIDER OG SYSTEMER 
- KVINFOS ARBEJDE MED 

KVINDERS POLITISKE 
DELTAGELSE
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BRODERI SKABER  
FORANDRINGER PÅ 

 ARBEJDSMARKEDET I  
MAROKKO OG DANMARK

 
KVINFO-SAMARBEJDE UDFORDRER MAROKKANSKE KØNSROLLER OG 

DANSKE LÆSEPLANER.

Silketråde, spidse nåle og stor tålmodighed. Det er nogle af in-
gredienserne i det samarbejde, som KVINFO siden 2008 har 

haft med et netværk af kvindelige kunsthåndværkere i Marrakesh 
i Marokko og designskolen i København i Danmark.

Reseau Femmes Artisanes (netværket for kvindelige kunst-
håndværkere, RFA, red.) samler en gruppe kvinder, som er usæd-
vanligt dygtige til at brodere, sy og hækle, og som med internati-

MAROKKO
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onal opbakning og vejledning fra designskolen på Det Kongelige 
Danske Kunstakademi (KADK) har formået af forvandle hjemli-
ge sysler til lønnet arbejde. 

Medlemmerne broderer på fx puder, toiletpunge og knapper og 
sælger deres produkter på både det marokkanske og det internati-
onale marked for kunsthåndværk af høj kvalitet.

SELVSTÆNDIGE KVINDER
I Marokko var 73 procent af kvinderne i den arbejdsdygtige al-

der arbejdsløse i 2013. Tallet har været nogenlunde stabilt i årtier.
En tendens er, at de kvinder, som arbejder, etablerer sig som 

selvstændigt erhvervsdrivende. Det kan være i enmandsvirksom-
heder, som iværksættere i egne firmaer, eller som det er tilfældet 
for kvinderne i RFA i kooperativer, hvor medlemmer tjener penge 
til den fælles kasse og får udbetalt løn i overensstemmelse med 
den tid, de har investeret.

Det dansk-marokkanske samarbejde spiller ind i denne tendens 
og går samtidig i spænd med det officielle Marokkos fokus på 
kunsthåndværk. Fra ministerielt hold er det planen, at der alene 
i 2015 skal skabes 115.000 jobs i sektoren, og at eksporten skal 
indbringe intet mindre end 4,8 milliarder kroner.

BÆREDYGTIGE FORANDRINGER
Samarbejdet mellem de marokkanske kunsthåndværkere, de 

danske designere og KVINFO er blevet beskrevet som et eksem-
pel på, hvordan langvarigt og langsigtet udviklingsarbejde kan 
skabe bæredygtig forandring.

Et oplagt eksempel er, at kunsthåndværkerne i RFA er blevet 
så dygtige både som håndværkere og som forretningsfolk, at de 
ikke alene tjener penge på deres arbejde og således bidrager både 
konkret til deres familiers økonomi, men også har indtaget en po-
sition, hvor deres arbejde kan bestyrke en forståelse for, at kvinder 
har en plads på arbejdsmarkedet.

FORNYR TRADITIONER
En lørdag eftermiddag i netværkets trange lokaler midt i Mar-

rakeshs labyrint af gader og gyder er 11 kvinder samlet for at 
evaluere en workshop om inspiration. I en pause bliver der over 
mynteteen talt om spørgsmålet, om kvinder kan eller skal arbejde.

”Selvfølgelig er det en form for opgør med traditionen,” siger 
et af de yngste medlemmer, Hasna Laájaj, mens netværkets leder 
Saida Cha’abouni siger, at ”mændene har snakket rigtig meget om 
det,” og forklarer, at der kan være god grund til uro, hvis man er 
bange for, at kvinder holder op med at klare det huslige arbej-
de. Ifølge en opgørelse fra FN’s kvindeorganisation, UN Women, 
udfører marokkanske kvinder i snit ubetalt husligt arbejde fem 
timer om dagen, mens tallet for mænd er 43 minutter.

”Nogle siger, at mænd og kvinder deler ansvaret for familien, 
men jeg mener, at kvinder har mere ansvar på deres skuldre,” siger 
Saida Cha’abouni.

Blandt de forsamlede kvinder er der udbredt enighed om, at de 
tider, hvor kvinder kun arbejder i hjemmene, lakker mod enden.

ARBEJDSLØSHED OG ULØNNET ARBEJDE FOR KVINDER I 
MAROKKO
76,3 procent af Marokkos kvinder er arbejdsløse ifølge FN’s kvindeorgani-
sation, UN Women. 
De kvinder, som arbejder, er hovedsagelig ansat i landbruget eller service-
sektoren.
Marokkanske kvinder udfører samtidig et betragteligt ulønnet arbejde i 
hjemmene og med pasning af fx børn og gamle familiemedlemmer. Ifølge 
UN Women arbejder marokkanske kvinder fem timer uden løn hver dag, 
mens mænd udfører 43 minutters ulønnet arbejde om dagen.
Omvendt får kvinder løn for 81 minutters arbejde om dagen, mens tallet 
for mænd er 325 minutter.
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”Min egen mand har et åbent sind og opfordrer mig til at arbej-
de. Han er en del af en ny generation, som generelt er mere åben-
sindet. Det er heller ikke direkte imod arabisk tradition, at mænd 
og kvinder hjælper hinanden,” siger Naïma Warahi. 

GIVER VIDEN VIDERE
Samarbejdet mellem KVINFO og de danske og marokkanske 

partnere rækker ud over RFA’s succes. Netværkets viden om de-
signprocesser, markedsanalyse og salg er nu så forfinet og velfun-
deret, at medlemmerne giver deres ekspertise videre. Og den er 
efterspurgt.

Både i Tunesien og andre steder i Marokko nyder kunsthånd-
værkerkolleger godt af RFA’s kundskaber, når medlemmerne 
holder workshops i emner så forskellige som markedsanalyse og 
kunstnerisk udvikling og inspiration.

UDVIKLER FORRETNING OG GIVER UNGE PIGER EN FREMTID
Videndelingen sker blandt andet i byen Yousouffia små to timers 

kørsel uden for Marrakesh i kooperativet Al Assala. I Yousouffia 
lever familier som flest af arbejde med at udgrave fosfat, men mi-
nen giver langt fra arbejde til alle, og byen betegnes generelt som 
marginaliseret.

For at skaffe penge til familierne og bekæmpe den udbredte ar-

bejdsløshed gik en gruppe kvinder for et år siden sammen i Al As-
sala. Ud over at producere deres eget kunsthåndværk underviser 
medlemmerne også store piger og unge kvinder, der har forladt 
skolen før eksamen. Det giver dem mulighed for at skabe en selv-
stændig fremtid frem for at leve i arbejdsløshed. 

”Samarbejdet med RFA har åbnet vores øjne for vigtigheden af 
organisation og struktur. På den måde lærer vi meget om det rent 
forretningsmæssige. Det er både nødvendigt for os og meget in-
spirerende. Samtidig får vi også hjælp til arbejdet med at udvikle 
vores håndværk,” siger Fatima Choukaka.

 ”Det giver os meget at møde andre og se, hvad de laver, og hvor-
dan de organiserer arbejdet. Der er en stor vilje til at dele erfarin-
ger og ideer,” siger Hayat Sdy, der er kooperativets leder.

 
SÆTTER SPOR I UNDERVISNING I DANMARK

På designskolen i København har samarbejdet med de marok-
kanske kunsthåndværkere også sat sig spor. 

”Det har sat præg på flere måder. Overordnet er social entrepre-
neurship blevet en del af skolens vision og strategi. Det var måske 
kommet alligevel, det kan jeg ikke sige. Men jeg kan sige, at vores 
erfaringer fra Marokko mindst har fået det til at ske hurtigere, og 
de bliver brugt i en lang række sammenhænge,” siger Grethe We-
ber, som er projektleder i samarbejdet på vegne af Det Kongelige 
Danske Kunstakademi.

”Social entrepreneurship er nu integreret i semesterplanerne. 
Det betyder, at de studerende kan prøve internationale ideer og 
projekter af i praksis, og at de får viden om og erfaring med at 
producere i udlandet. Begge dele er en fordel for de studerende, 
når de tager eksamen og skal til at arbejde,” siger Grethe Weber. 

INTERNATIONALT SAMARBEJDE STYRKER ØKONOMISK 
LIGESTILLING
KVINFOs arbejde med RFA i Marrakesh og designskolen i København har til 
formål at styrke marokkanske kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet og 
således fremme økonomisk ligestilling i Marokko.
Samarbejdet er et af flere KVINFO-projekter med samme formål, som er 
finansieret af Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet. 
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DIALOG OG DEBAT
KVINFO værdsætter evnen til at lytte til, respektere og lære 
af forskellige synspunkter. Sideløbende med det omfattende 
programarbejde i Mellemøsten og Nordafrika arbejder KVINFO 
derfor også for at fremme og kvalificere både den dansk-ara-
biske og interregionale dialog ved at styrke udvekslingen af 
holdninger og synspunkter om kønsrelaterede emner. Dialog 
og debat er derfor at betragte som endnu et middel til at sætte 
køn og ligestilling på dagsordenen som et skridt på vejen til at 
nedbryde barrierer for kvinders aktive deltagelse i samfundet, 
gøre op med kønsstereotyper og fremme bevidstheden og inte-
ressen for ligestilling i samfundet.

PARTNERSKAB
KVINFO arbejder enten i direkte eller strategiske partnerskaber 
med NGO’er, netværk, civilsamfundsorganisationer, offentlige 
institutioner, private virksomheder, fagforeninger og akade-
miske institutioner m.m. i Danmark, Mellemøsten og Nordafri-
ka. Partnerskaberne er baseret på fælles værdier og et fælles, 
langsigtet mål om at opnå mere ligestillede samfund i tråd med 
gældende internationale forpligtelser om kvinderettigheder og 
ligestilling.
 
Formålet med KVINFOs partnerskabstilgang er at arbejde så 
effektivt som muligt med et emne, der er så komplekst som 
ligestilling og rettigheder. Således er udførelsen af de enkelte 
projekter i de fleste tilfælde drevet af lokale partnere. Lokale 
partnere vil som oftest være i tættere kontakt med de tiltænkte 
målgrupper for et givent projekt, og lokale partnere er bedst 
rustet til at tilpasse projektet de specifikke behov og de aktuelle 
omstændigheder for hvert enkelt land.
 

I KVINFOs arbejde anses dialog og debat både som et separat 
tema for aktiviteter og som en tværgående tilgang integreret 
i samtlige øvrige tematiske områder (kvinders politiske delta-
gelse, kvinders økonomiske deltagelse, adgang til rettigheder 
samt kønsforskning og dokumentation).
 
Aktiviteter inden for dette tema omfatter konferencer, debat-
møder, åbne workshops, trykte udgivelser, foredrag og under-
visning, filmvisning og -produktion, studieture, opsøgende 
pressearbejde og udgivelse af relevante nyheder og featurear-
tikler på en række digitale platforme, herunder sociale medier, 
websites og via netværk. 

UDVEKSLING AF VIDEN 
OG HOLDNINGER 

MED RESPEKT 
- NOGLE AF KVINFOS 

METODER: DIALOG OG 
PARTNERSKAB
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Hvad angår offentlige debat- og dialogevents om ligestilling og 
kvinderettigheder gennemføres disse aktiviteter i fællesskab 
med danske og mellemøstlige/nordafrikanske organisationer i 
begge regioner for på den måde at opnå størst mulig gennem-
slagskraft i de respektive geografiske områder.
 
Via partnerskaber styrker KVINFO synergien og udbredelsen/
rækkevidden (outreach) af projekterne. Partnerskabstilgangen 
er grundlæggende for vores arbejde for at opnå fælles, bære-
dygtige resultater, for at udnytte ressourcer bedst muligt, for 
at minimere dobbeltarbejde og ikke mindst for at maksimere 
ejerskabet til projekterne.
 
KVINFO lægger vægt på tillid, samarbejde, fleksibilitet og 
ansvarlighed (accountability) som grundlæggende om-
stændigheder, der styrker partnerskaber over tid. KVINFO væg-
ter en ligeværdig ansvarsfordeling mellem partnere såvel som 
over for den tiltænkte målgruppe, borgere og donorer.  
 
Der foretages jævnligt og løbende tilsyn med og evaluering af 
projekternes relevans, effektivitet og effekt.
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HER ARBEJDER  
KVINFO

Udover de nævnte lande 
støtter KVINFO også en 
række regionale projekter 
og enkelte aktiviteter i:

KVINFO ARBEJDER I DANMARK, MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA 
FOR AT STYRKE LIGESTILLING, KVINDERS RETTIGHEDER OG 

SAMFUNDSDELTAGELSE.

KVINFOs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika er støttet af Det Arabiske Initiativ under 
Udenrigsministeriet. Arbejdet i Danmark omfatter navn-

ligt aktiviteter, der søger at styrke 
dialog og interregional forståelse 
mellem Danmark og Mellemøsten 
og Nordafrika. 

MAROKKO TUNESIEN EGYPTEN JORDAN YEMEN DANMARKKVINFOs
programlande er:

LIBANON
PALÆSTINA

Der er pr. december 2015 ingen aktiviteter i Syrien og Libyen på grund af den 
ustabile sikkerhedssituation i de to lande. KVINFO følger fortsat situationen i 
begge lande med henblik på at inkludere aktiviteter der, så snart situationen til-
lader det.
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