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”Before,
I was just at home…

digging only.”
Kvinna i Bishozi, sydvästra Uganda, sommaren 2006

"When one is poor, she has no say in public, she feels inferior.
She has no food, so there is famine in her house;

no clothing, and no progress in her family."

Kvinna i Uganda, 1999
(ur Världsbankens studie Voices of the Poor)
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FÖRORD

Sommaren 2005 arbetade jag i Ugandas huvudstad Kampala, och kom där i kontakt
med företrädare för Svenska Getbanken. Någon vecka innan detta möte hade jag besökt
den ugandiska landsbygden, ca 200 km söder om Kampala, under ett studiebesök på
”agroforestry” projektet Vi-skogen (www.viskogen.org, 2006). Där mötte jag bl a en
48-årig jordbrukarkvinna, ensamstående med tolv barn. Trots sina hårda livsvillkor
utstrålade hon en helt slående energi, glädje och drivkraft, grundlagd i den positiva
förändring och nyvunna framtidstro hon menade sig känna tack vare Vi-skogsprojektet.

Mötet med denna kvinna, och den därpå följande informationen om projektet Svenska
Getbanken födde min nyfikenhet och väckte frågor: vad gör dessa olika
utvecklingsprojekt på gräsrotsnivå för fattiga kvinnor – inte bara ekonomiskt, utan
framförallt psykologiskt och relationellt - och hur beskriver de det själva? Frågor som
inspirerade mig att genomföra den studie vars resultat nu presenteras.

Stockholm, den 19 januari 2007

Helen Infeldt
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LIVSVILLKOR I FÖRÄNDRING - OM KVINNORS EMPOWERMENT.
En studie av utvecklingsprojektet Svenska Getbanken i Uganda.*

Helen Infeldt

Fattiga kvinnor fokuseras ofta i internationellt utvecklingsarbete då de anses
överlägsna män i att generera såväl förbättrad hälsa som ekonomisk utveckling.
Feministisk kritik av tidigare insatser som främst sett till kvinnors reproduktiva
roll har gjort att empowermentbegreppet idag är centralt: kvinnors villkor ska
definieras på gräsrotsnivå, såväl praktiska som sociopolitiska behov ska mötas
och kvinnor därmed ges förutsättningar att göra strategiska livsval. Kvalitativa
intervjuer med kvinnor i Svenska Getbanken i Uganda genomfördes i syfte att
undersöka utvecklingsprojektets inverkan på kvinnornas livssituation, och på
deras självuppfattning. Efter tematisk analys visar resultatet bl a att kvinnornas
inkomster gynnar familjen, att deras självtillit växt då isolering i hemmet bytts
mot socialt stöd och ny kunskap, och att de något ökat sitt inflytande i familjen.
En kritik är att kvinnornas totala arbetsbörda ökat, då projektet inte beaktar
strukturella frågor, som t ex könsarbetsdelning. Medvetandegörande arbete
kring dessa och andra strategiska genusfrågor föreslås.

Kvinnors roll inom ekonomisk och social utveckling började på allvar uppmärksammas
under FN’s internationella kvinnodecennium WID-Women in Development, 1976-
19851 som kom att påverka såväl forskning som utvecklingspolicy (Moser, 1989; Sida,
2005b). Caroline Moser är socialantropolog och verksam i forskning om och utveckling
av gender-planning inom internationellt utvecklingsarbete. Hennes kritiska forskning
om internationell utvecklingspolicy, som refereras nedan, citeras ofta angående
utveckling och kvinnors empowerment. Hon beskriver hur utvecklingsinsatser som före
WID varit inriktade på välfärdsorienterade, familjecentrerade åtgärder - utifrån
antagandet att moderskapet var kvinnans viktigaste roll inom den ekonomiska och
sociala utvecklingsprocessen – med start under kvinnodecenniet fick ge utrymme för
nya synsätt som underströk kvinnors produktiva roll, och att kvinnorna varit en dittills
outnyttjad ekonomisk resurs i utvecklingsarbete. WID fick stor betydelse bl a för
populariseringen av inkomstgenererande projekt för kvinnor, enligt Moser (1989).
Föreliggande studie är resultatet av en önskan att utforska hur utvecklingsprojekt för
kvinnor på gräsrotsnivå påverkar deras liv, och deras syn på sig själva. Bidrar dessa
projekt till en empowermentprocess som hjälper kvinnorna leva sitt liv efter egna val?

Framväxten av ett genusperspektiv inom internationellt utvecklingsarbete
Skiftet i utvecklingspolicy uppstod ur ett feministiskt ifrågasättande av att kvinnors
villkor sågs grundade i biologiskt kön, snarare än i det socialt konstruerade relaterandet
mellan könen. Medvetenheten kring behovet av att beakta genus i utvecklingsarbetet
ökade, och fick genomslag både på internationell nivå, på regerings- och på NGO-nivå

                                                  
*Tack till alla kvinnor i Bishozi som tog av er tid och lät mig få inblick i era liv. Tack Florah och Annette
Rosatti, Svenska Getbanken. Tack till mina handledare för engagerad, tillgänglig handledning. Tack till
Didier, och till familj och vänner - för stöd, uppmuntran och inspiration. Tack Rhona, för din språkinsats.
1 Ett resultat av FN’s första internationella kvinnokonferens, hållen i Mexico City under det
internationella kvinnoåret 1975.
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(non-governmental organisation). Men, menade Moser (1989), det fanns en
genusblindhet, och ofta hade utvecklingsmyndigheter endast motvilligt erkänt genus
som en viktig faktor. Dessutom, fortsatte Moser, den feministiska forskningens främsta
syfte var att tydliggöra hur komplext genus påverkade i specifika sociala kontexter, och
konkreta förslag på hur genusperspektiv kunde omsättas i praktiken framfördes inte.
Moser såg svårigheter i att inympa genusperspektiv i existerande utvecklingsansatser
och menade att feministiska spörsmål måste vägas in i utvecklingsarbete som en ansats i
egen rätt, för att kunna påverka kvinnors villkor.

Genus och feminism
Att feministiska perspektiv alltmer kom till uttryck var resultatet av att kvinnor under
1970-talet blivit fler på västvärldens universitet, där de kritiserat det dittills rådande
androcentriska perspektivet som osynliggjort kvinnor, skriver Lena Gemzöe, och Britt-
Marie Thurén, båda socialantropologer och genusvetare (Gemzöe, 2005; Thurén, 2002).
När kvinnors villkor blev kunskapsobjekt synliggjordes organisering kring kön som en
grundläggande struktur. Denna ordning sågs i alla samhällen och genom historien
(Gemzöe 2005; Thurén, 2002). Feminismens syn på genusordningen - som avser
kvinnor som grupp, och män som grupp - bygger på grundantagandet att kvinnor är
underordnade män, och att detta förhållande bör ändras - vilket också är den enklaste
definitionen av feminism, skriver Gemzöe. Samhällen behandlar könen olika, till
kvinnors nackdel. Det ses inom politik/ekonomi, i familjen, i en kulturell nedvärdering
av kvinnor och kvinnors erfarenheter och i våld mot/sexuellt utnyttjande av kvinnor
Gemzö, 2005). Detta hade formulerats av Simone de Beauvoir 55 år tidigare: ”[kvinnan]
har i knappast något land identiskt samma rättsliga ställning som mannen och ofta är
den direkt ofördelaktig” (1949/1995, sid. 16). Antropologen Gayle Rubin myntade
begreppet ”sex/gender system” (Rubin, 1975, sid. 166), för att understryka det socialt
och historiskt skapade i organisationen mellan könen, vilket på svenska översattes med
genussystem (Gemzö, 2005). Såväl kvinnor som män är del i en osynlig maktordning;
Män kan, liksom kvinnor, vara ofria i många samhällen, men de är inte nedvärderade
som grupp, på samma sätt som kvinnor som grupp, skriver Heléne Thomsson (2001).

Skillnaden mellan genus- och feministisk forskning kan beskrivas som att den förra
studerar genussystemet, medan feministisk forskning är genusforskning med fokus på
makt (Thurén, 2002). Makt förstådd som öppen eller dold dominans, hierarkier,
rangordningskriterier mellan människor, ojämlikheter i arbets- och resursfördelning etc.
Begreppet genussystem introducerades i Sverige av historikern Yvonne Hirdman, som
beskrev det utifrån ”två grundläggande logiker: isärhållningen av könen och
etablerandet av det manliga som norm” (Hirdman 1988, sid. 49). Könen hålls isär
genom olika aktivitetssfärer, utifrån de skilda egenskaper de tillskrivs. Och de ordnas
hierarkiskt, manligt kön och manliga aktiviteter tillskrivs högre värde och en
överordnad maktposition. De Beauvoir formulerade detta som att ”Hon är den
oväsentliga gentemot den väsentliga. Han är Subjektet, det Absoluta – hon är det
Andra” (1949/1995, sid. 12-13). Genus förstås då som en relationell, skillnadsskapande
kategori, kvinnligt och manligt sätts i relation till varandra (Gemzöe, 2005). Dualismen
upprätthålls genom könsarbetsdelning, där vissa arbetsuppgifter kodas som kvinnliga,
andra som manliga. Detta fenomen har setts i samhällen världen över, men kan knappast
bygga på biologiska skillnader då arbetsuppgifter som tillfallit män i något samhälle
setts som kvinnliga i ett annat, skrev Claude Lévi-Strauss (1960), vars forskning
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studerats av Rubin som stöd för sin idé om genussystemet (refererad i Gemzöe 2005).
Lévi-Strauss menade att skillnaden syftade till att skapa beroende mellan könen och
därmed stärka grunden för familjen. Fortfarande tillfaller den reproduktiva sfären -
hushållsarbete samt omsorg om barn, sjuka och gamla - huvudsakligen kvinnor.
Ferguson och Folbre (1981, refererad i Gemzöe 2005) menar att reproduktivt arbete
också omfattar produktion av känslor, sex och upprätthållande av nära relationer.

På 1970-talet började tredje världens feminister kritisera västerländsk feminism, som
anklagades för etnocentrism. Kategorin ”kvinna” problematiserades genom att
ifrågasätta den västerländska medelklasskvinnans giltighet som norm för alla kvinnor
(Gemzöe 2005, sid 151). Begreppet intersektionalitet framfördes, med ursprung såväl i
feminism som i antirasism, vilket syftade på hur, i skärningspunkten mellan olika makt-
och identitetsordningar (kön, klass, etnicitet, sexualitet, etc), skapandet av över- och
underordning uppstår (Crenshaw, 1993; Sida, 2005b). Feminismen i tredje världen hade
en annan historia än i väst, kopplad till just intersektionalitet. Den hade där mer handlat
om, och blivit mer ” ’accepterad’ ”, i anslutning till kvinnors deltagande i nationella
eller klassrelaterade intressekonflikter, mot koloniserande förtryck. Och den hade mer
sällan varit organiserad i autonoma kvinnogrupper, skriver Kumari Jayawardena (1986,
refererad i Moser 1989, och citerad i Crenshaw 1993, sid. 162).

Genus- och feministisk teori har influenser från socialkonstruktionistiska teorier. Dessa
uppstod bl a ur sociologin. Viven Burr och Wendy Stainton Rogers hänvisar t ex till
Peter L. Bergers och Thomas Luckmanns text (1967, refererad i Burr, 1995, och i
Stainton Rogers, 2003), där de anför att människor tillsammans skapar och återskapar
sociala fenomen genom sociala praktiker, i form av tre huvudsakliga processer som, i
ständigt samspel, medverkar vid konstruktionen av ”verkligheten”.
Socialkonstruktionistiskt tänkande nådde senare socialpsykologin (Gergen 1973,
refererad i Burr, 1995), som därmed öppnade sig för betydelsen av social och kulturell
kontext, och alltmer började förstå psykologiska koncept som sociala processer, skriver
Kenneth Gergen (1985). Självet flyttas från människans inre ut till relationer mellan
människor. De processer, eller ”praktiker” Berger och Luckmann pekade på är
externalisering, objektifiering och internalisering. Externalisering avser alla begrepp,
institutioner, traditioner etc som en grupp, en kultur eller ett samhälle producerar och
ser som meningsbärande. Objektifiering anspelar på hur begreppen, institutionerna etc.
”förtingligas” och uppfattas som verkliga och sanna, och internalisering beskriver hur
dessa ting blir kända och införlivas av individer genom socialisering.

”Genussystemet formar vårt inre psykiska liv – våra drömmar, förhoppningar och begär
– och ser till att vårt inre är anpassat till vidare sociala och ekonomiska sammanhang”
skriver Gemzöe (2005, sid. 83), och Nina Björk formulerar det som vårt ”sunda förnuft
[…]. Det som ’alla vet’ vet alla för att det är kulturens grundläggande tankar som
uttrycks där; det självklara, det uppenbart naturliga […]” (Björk, 1996, sid. 16). Genom
de sociala praktikerna, där språket spelar huvudroll, skapar och återskapar vi oss själva,
våra identiteter och subjektiviteter, vad det innebär att vara ”kvinna”, ”svart” etc.
Språket påverkar tankar, känslor och beteenden - i sig språkliga, kulturbundna
konstruktioner - och skapar möjliga ”positioner”, vilka handlingar som är möjliga för t
ex kategorin kvinna, som medverkar till skapandet av tänkbara identiteter (Burr, 1995,
sid. 152). Dessa positioner, och den kunskap som bidrar till dess skapande, är lokal och
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situationsbetingad, skriver Erica Burman (2001). Vad som objektifieras som sanning i
en given kontext är knutet till makt, och förmedlas i rådande diskurser, vilka styr
språkliga praktiker och andra handlingar. Michel Foucalt definierar diskurs som
”practices that systematically form the objects of which they speak” (Foucault, 1972,
sid. 49). Och han ser makt, enligt Burr, inte i huvudsak som bokstavligt repressiv, utan
som mest effektiv när den ”producerar kunskap”, t ex makten att definiera andra (Burr,
1995, sid 65, författarens kurs.). Genom att något stämplas som sant görs vissa praktiker
möjliga och andra omöjliga. Foucault, skriver Burr (1995), ser makt inte som ett
nollsummespel, utan som något komplext och föränderligt, utifrån idén om diskursers
föränderlighet. Det gör att det finns möjlighet till motstånd. Genom kritisk analys och
medvetenhet om rådande diskurser kan också alternativa, undertryckta diskurser öppnas
upp som kan göra nya identiteter möjliga (Burr 1995). Detta speglas i begreppet agens,
som t ex kan uttryckas genom ”voice”, känslan av att ha rätt att bli lyssnad på (Gergen,
1989 refererad i Burr, 1995, sid. 90). Agens och voice illustrerar det aktörsperspektiv
som ryms parallellt med strukturperspektivet i feministisk teori (Gemzöe 2005). Om,
skriver Burr - som socialkonstruktionismen menar - agens och struktur inte ses som
dikotoma begrepp utan delar i samma system så är ”the effectiveness of human agency
[…] just as real as the determining features of social structure” (Burr, 1995, sid. 108).
Feminismens strävan är en förändring som innebär att kön inte längre har
handlingsbegränsande effekt, menar Thomsson (2001).

Kvinnors trippla roller, och praktiska och strategiska genusbehov/intressen
Mosers skäl för att anföra behovet av genusperspektiv i utvecklingsplanering hade sin
grund i könsarbetsdelningen. Kvinnor och män hade olika roller och därmed olika
behov (1989), menade Moser, och beskrev kvinnors trippla roller; den reproduktiva, den
produktiva, samt att kvinnor ofta har kollektiva uppgifter. Hon menade att planering av
insatser sällan tog hänsyn till specifik kontext utan förlitade sig på universella
antaganden om kärnfamiljen som dominerande familjeform där mannen antogs vara
familjens produktiva huvudförsörjare och kvinnan reproduktivt ansvarig, medan
kvinnan i praktiken kunde ha även denna roll. Ett implicit antagande var också att
makarna hade delat inflytande över beslut och resurser. Dessutom var mannens
reproduktiva roll ofta odefinierad, med som mest assisterande uppgifter. I byn hade män
oftare politiska uppdrag, medan kvinnors uppgifter var arbetsintensiva, t ex att förse byn
med vatten. Kvinnorna hade totalt sett en tung arbetsbörda som osynliggjordes då enbart
produktivt arbete erkändes, skrev Moser. Att då se mäns och kvinnors behov som
likartade återspeglade inte deras livssituationer. Därutöver, familjestrukturerna i tredje
världen var inte homogena, en växande del av fattiga hushåll var kvinnoledda, med en
än mer uttalad arbetsbelastning.

Allt detta påverkade kvinnornas möjligheter att ta emot utvecklingsinsatser, menade
Moser. Deras möjlighet till deltagande i produktivt arbete var begränsat pga. hem och
familj, och det ansvar som pålades dem i den reproduktiva rollen försvårades på
motsvarande sätt av deras produktiva åtaganden (Moser, 1989). Hon beskrev (utifrån
Molyneux, 1985, refererad och citerad i Moser, 1989, sid. 1803) en bas för
genusplanering utifrån ”praktiska genusbehov” och ”strategiska genusbehov.” De
praktiska genusbehoven formulerades utifrån de konkreta omständigheter som formade
kvinnors liv i den position de befann sig. Ofta formulerades de av kvinnorna själva,
utifrån omedelbara, för överlevnaden uppfattade nödvändiga behov - medan externa
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interventioner var viktiga för att formulera de strategiska behoven. Problemet med de
praktiska behoven, enligt Moser, och dess tillgodoseende genom utvecklingsinsatser,
var att utvecklingsinsatserna ofta förstärkte kvinnors underordning genom att fokusera
på de behov som förknippades med kvinnors position i könsarbetsdelningen. Såsom
inkomstgenerering för familjens omvårdnad - mat, hälsa, tak över huvudet. Dessa behov
är i realiteten hela familjens. Men då kvinnors formulering av sina praktiska
genusbehov och utvecklingsmyndigheters prioriteringar i sin verksamhet ofta
sammanföll, riskerade detta att förstärka den rådande ordningen. Såväl kvinnor själva
som utvecklingsplanerare definierade praktiska genusbehov som kvinnors behov,
menade Moser (1989).

De strategiska genusbehoven formulerades utifrån kvinnors underordning i förhållande
till män: de var beroende av den kulturella och sociopolitiska kontexten där de
formulerades och syftade till ”en alternativ, rättvisare och mer tillfredsställande
organisering av samhället, såväl vad gäller strukturen som kvaliteten i relationen mellan
kvinnor och män”. Exempel på strategiska behov var ” ’upphörande av
könsarbetsdelningen, avlastning i arbete med hem och barn, upphörande av
institutionell diskriminering gällande landägande och tillgång till krediter, frihet att
bestämma över graviditet, och […] åtgärder mot mäns våld och kontroll över kvinnor’.
Dessa behov identifieras ofta som feministiska, liksom den medvetenhet som krävs för
att sträva efter att uppnå dem”, och genom att de kan anses vara gemensamma för
kvinnor som grupp, till skillnad från enskilda kvinnors behov, kan de strategiska
behoven också ses som kvinnors verkliga strategiska genusintressen (Molyneux, 1985,
refererad i Moser, 1989, sid. 1803, min kurs.).

Fem ansatser som präglat planering av utvecklingsinsatser
Moser (1989) beskrev i sin forskning fem olika perspektiv med fokus på kvinnors
behov, som influerat internationellt utvecklingsarbete de senaste decennierna, dock ej
tydligt urskiljbara, menade hon. Fram till på 1970-talet dominerade, som nämnts, en
välfärdsansats, grundad på antaganden om att kvinnor var passiva mottagare av
utveckling snarare än deltagare i utvecklingsprocessen, att moderskap var kvinnans
viktigaste roll i samhället och att barnafödande/-uppfostran var kvinnans effektivaste
roll i alla aspekter av ekonomisk utveckling. Insatserna koncentrerades dels till stöd för
ekonomisk tillväxt - som riktades till männen och därmed ökade deras produktiva
kapacitet, skrev Moser - dels på välfärdsstöd som riktades till kvinnorna, vilka i sina
roller som mödrar och hustrur ansågs vara de som ansvarade för familjernas välfärd
(Moser, 1989). Det rörde hjälp till fysisk överlevnad och beaktade därmed kvinnors
praktiska behov, i den reproduktiva rollen. Insatserna var populära, menade Moser, trots
att ”top-down” förfarande ofta skapade beroende snarare än stimulans till oberoende.
Men de var politiskt säkra, de ifrågasatte inte traditionell könsarbetsdelning.

Men feministiska forskare och sakkunniga i väst var kritiska över att utvecklingsprojekt
i tredje världen tycktes påverka kvinnor negativt. Kritik kom även från ekonomer och
planerare, av ekonomiska skäl, skrev Moser (1989). WID, som hade ”satt kvinnofrågan
på agendan”, hade mångfaldigat kvinnoorganisationerna i tredje världen vilka också
bidrog till kritiken. Nya studier visade hur kvinnor ofta var huvudsakliga producenter av
familjernas basbehov, främst inom jordbruket, vilket inte tidigare synts i statistiken.
Samtidigt blev det tydligt hur t ex ny teknologi inom jordbruket fjärmade kvinnor från
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deras produktiva roll och påverkade den status och makt de haft traditionellt, dvs. både
kolonialism och postkolonialism bidrog till kvinnors minskande status, anförde Moser
(1989). Att modernisering ledde till jämlikhet började ifrågasättas, och en
rättvisesansats (equity) följde, populär under kvinnodecenniet. Kvinnor sågs nu som
aktiva i utvecklingsprocessen, att de såväl i sin produktiva som reproduktiva roll bidrog
på ett avgörande sätt till ekonomisk tillväxt. Kvinnors praktiska behov erkändes, men
också problemet med ojämlikheten mellan könen, såväl i familjen
(könsarbetsdelningen), som offentligt (i ekonomi/politik). Härigenom beaktades också
de strategiska behoven. Metodologiskt uppstod dock problem, skrev Moser (1989), hur
mäta kvinnors sociala status? Ansatsen speglade också en västerländsk syn på
jämlikhet, som visade på behovet av maktomfördelning. Detta bidrog till
utvecklingsbyråers tvekan, menade Moser, man ansåg att rättviseansatsen krävde en
oacceptabel inblandning i länders kulturella traditioner. Kritik kom även från tredje
världens regeringar om att västfeminism var irrelevant för kvinnorna där, och den kom
från kvinnoaktivister i tredje världen: Charlotte Bunch (1980, citerad i Moser, 1989, sid.
1811), skrev att många upplevde att ” ’to take feminism to a woman who has no water,
no food and no home is to talk nonsense’ ”. Rättvisesansatsen övergavs, men hade,
enligt Moser, varit viktig för utvecklingen av jämställdhetslagstiftning i tredje världen.

Ansatsen för fattigdomsbekämpning (anti-poverty) blev framträdande från 1970-talet.
Ojämlikhet sågs vara kopplad till fattigdom, inte till kvinnors underordning, och
insatserna skulle syfta till minskade inkomstskillnader. Mayra Buvini_ (1983, refererad
i Moser, 1989) såg den som en nedtoning av rättviseansatsen, grundad i den ovan
beskrivna motviljan hos utvecklingsmyndigheter att blanda sig i länders genussystem.
Moser beskrev vidare Världsbankens skifte 1972, från ekonomisk tillväxt till ett bredare
angrepp med syfte att utrota absolut fattigdom och verka för omfördelning av tillväxten.
I detta låg en ”basic needs strategy” som beaktade både basala behov av kläder, mat,
logi etc., och mer sociala, såsom utbildning, mänskliga rättigheter och deltagande i
politik och ekonomi. Fattigdomsbekämpning fokuserade på fattiga kvinnors produktiva
roll och byggde på inkomstgenererande åtgärder. I kombination med utbildning t ex
inom familjeplanering, var tanken att kvinnors ökande ekonomiska bidrag också skulle
minska födelsetalen. Dock, skrev Moser (1989) inkomstgenererande projekt för fattiga
kvinnor hade ökat kraftigt sedan 1970-talet men tredje världens regeringar hade ofta
tvekat att allokera bidrag till kvinnorna - istället för till familjen, då medlen i praktiken
ofta stannat hos männen - och projekten hade tenderat att vara småskaliga och
finansierade av NGO’s och oftare i form av donationer, än i form av lån. Mosers kritik
var att projekten riktades till den traditionellt kvinnliga (informella) sektorn, vilket inte
ökade autonomin på sikt. Därmed tillfredsställdes bara praktiska genusbehov, inte
strategiska. Och vidare, det fokus som låg på kvinnors produktiva roll i denna ansats,
gjorde att den reproduktiva ofta ignorerades. Det förutsattes att kvinnor hade tid, utöver
sitt ansvar för hem och familj. Följden blev att kvinnornas totala arbetsbörda ökade.

Från 1980-talet har en effektivitetsansats varit verksam, som skiftade fokus från kvinnor
till utveckling, genom antagandet att ökat ekonomiskt deltagande för kvinnorna
automatiskt gav ökad rättvisa mellan könen. Antagandet fick, enligt Moser (1989),
USAID2, Världsbanken och OECD att gå på linjen att kvinnors ekonomiska deltagande

                                                  
2 United States Agency for International Development
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förenar effektivitet med rättvisa. Det innebar bl a satsningar på att engagera kvinnor i
olika projekt, då kvinnor i olika sammanhang visat sig både effektivare och pålitligare
än män (1989). Men ansatsen innebar neddragningar i arbetskraft och nedskärningar i
regeringars sociala utgifter, vilket ökade belastningen på kvinnorna, som förutsattes
vara ”elastiska” i sin arbetsinsats, för att kompensera, skrev Moser. Forskning (bl a
UNICEF i Moser 1989) visade hur minskade hushållstillgångar drabbade kvinnor
hårdare än män, hur ökade kostnader för t ex skolgång drabbade flickor hårdare än
pojkar, och hur, i förlängningen den mentala hälsan påverkades, t ex genom ökat våld i
äktenskapen som också ledde till att många äktenskap bröts upp. Program för att lindra
effekterna av neddragningar genomfördes, men inte sällan genom ett förlitande på att
kvinnor skulle ge av sin obetalda tid. Effektivitetsansatsen stimulerade inte de
strategiska behoven och försvårade tillgodoseendet av de praktiska, menade Moser.

Den femte, empowermentansatsen, hade likheter med rättviseansatsen, men den senare
utgjorde ett ”top-down” perspektiv grundat i västerländsk feministisk forskning, medan
empowerment kom från gräsrotsrörelser i tredje världen. Empowermentansatsen
erkände ojämlikhet mellan könen och kvinnors underordning i familjen, men framhöll
också intersektionalitet, dvs att kvinnor hade att utmana strukturer och situationer
simultant på olika nivåer (utifrån etnicitet, kön, klass, religion etc.). Ansatsen såg
annorlunda på relationen mellan makt och utveckling, jämfört med tidigare ansatser,
och betonade att kvinnor måste öka tilltron till sig själva, sin interna styrka, snarare än
att erövra makt från männen - vars makt därmed skulle minskas, enligt traditionell syn
på makt. Empowermentansatsen ifrågasatte två antaganden i rättviseansatsen, om att
utveckling med nödvändighet hjälper alla män, och om att kvinnor ”önskade bli
’integrerade’ i den mainstream designade västerländska modellen för utveckling, inom
vilken de inte har något val i att definiera vilket samhälle de vill ha” (UNAPCWD,
1979, citerad i Moser 1989, sid. 1815).

Svenskt utvecklingsarbete – Sidas policy för jämställdhet
Efter FN’s fjärde internationella kvinnokonferens i Peking, 1995, ersattes WID-Women
in Development med GAD-Gender and Development. Empowerment och
intersektionalitet blev etablerade begrepp i utvecklingsarbetet, frågan om makt kopplad
till kön blev central (Sida, 2005c). Jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming)
antogs som internationell strategi och innebär att genusperspektiv ska genomsyra allt
utvecklingsarbete och att jämställdhetsfrågor ska lyftas fram i dialog med regeringar,
andra givare, NGO:s och det internationella samfundet (Johnsson-Latham, 2004).
Jämställdhet var också ett av målen i FN’s Millenniedeklaration: att ”öka kvinnors
delaktighet och främja jämställdhet mellan könen” (Sida, 2005c). Millenniemålen är
grunden för den svenska utvecklingspolitiken, ”Gemensamt ansvar”, antagen 2003. Där
anges att svenskt utvecklingsarbete ska styras av ett mål och två perspektiv. Målet är
”att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina
levnadsvillkor”, och perspektiven: ”de fattigas perspektiv” samt ”rättighetsperspektivet”
(Sida, 2004, sid.14; Sida 2005c, sid. 6). I sin jämställdhetspolicy från 2005 har Sida
kompletterat fattigdoms- och rättighetsperspektivet med ett genusperspektiv, där man
tagit fram nya riktlinjer för jämställdhetsarbetet med fokus på att bekämpandet av
ojämlika maktstrukturer mellan könen är grunden för fattigdomsbekämpning, och för
demokratisk och ekonomisk utveckling (Johnsson-Latham, 2004; Sida, 2005c).
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Empowermentbegreppet
Empowerment översätts i Norstedts Ordbok (2004) med ”självbestämmande makt”.
Sida använder ordet bemäktigande (Sida, 2005c, sid. 3). Andra översättningar som
förekommer är t ex bemyndigande eller befullmäktigande. I den här uppsatsen kommer
enbart det engelska ordet att användas. Även på engelska har begreppet dock många
innebörder och uttydningar, vilket kommer att illustreras i framställningen.

Historik och användningsområde
Enligt Barbara Cruikshank uppstod ” ’the will to empower’ inom socialt arbete på 1800-
talet, där åtgärder sattes in för att hjälpa de olyckliga - vars problem definierats som
’sociala’, t ex fattigdom, beroende, omoral etc. – att hjälpa sig själva” (1999, citerad i
Becker, 2005, sid. 155). Empowerment uppstod som begrepp inom internationell
utveckling, som nämnts, efter kritik från kvinnorörelser i tredje världen. Begreppet fick
genomslagskraft och ledde till en rad internationella kvinnokonferenser, men det fanns
en baksida, menar Signe Arnfred (Arnfred, 2004): ett gemensamt språk växte fram, men
ett språk som är ”utvecklingsbyråernas, inte ett språk för politisk kamp”. Makt är
centralt i empowermentbegreppet, men den bredd av tolkningar kring hur makt
definieras, och den varierande emfas som lagts vid dess djupare innebörd, har bidragit
till att empowermentbegreppet blivit så allmänt accepterat, skriver också Joanna
Rowlands (1995). Många beskrivningar av makt utelämnar koncept kring
maktdistribution, de beskriver inte maktdynamiken i strukturer relaterade till kategorier
som kön, ras, klass m fl, menar hon. Vilket kan begripliggöra varför såväl ”feminister
som västerländska politiker och Världsbanken alla omfamnat empowermentkonceptet
med sådan entusiasm” (Rowlands, 1995, sid. 103).

Begreppet används, förutom i utvecklingsarbete bl a inom socialt arbete, utbildning,
psykiatri, hälsoarbete/councelling, ungdomsarbete, miljöarbete, psykologi, sociologi,
management etc., skriver bl a Catherine Rodwell (1996), och Janet Townsend
(Townsend et al; 1999). I Rodwells begreppsanalys beskrivs empowerment t ex inom
management, som makt delegerad från ledning till anställda, och artikeln nämner också
hur begreppet anammades av den brittiska konservativa regeringen på 1970-talet, vid
statliga nedskärningar, då empowermentbegreppet användes för att peka på individens
eget ansvar för sin hälsa (French, 1990, refererad i Rodwell 1996). Marta Mercado
menar att samma fenomen ses när Världsbanken använt empowermentbegreppet för att
lägga över ansvaret på de fattiga, som genom krediter och utbildning ”are to be
’empowered’ to better themselves” (Mercado, 1999, i Townsend et al., 1999, sid. 122).

Definitioner av makt
Den konventionella beskrivningen av makt är baserad på dominans och lydnad, och kan
beskrivas som power over (Rowlands, 1995, sid. 101), det är något ”en person eller
grupp har [och som kan] få en annan person eller grupp att göra något emot deras vilja”.
Denna typ av makt ligger i beslutsprocesser och i styrkekonflikter, och utövas genom
våld och rädsla, eller genom sociala regler som internaliseras. Den handlar om fysisk,
ekonomisk eller social styrka. Detta är ett nollsummespel, ju mer makt en part har desto
mindre har den andra (Rowlands, 1995; Townsend et al., 1999).

Maktbegreppet i empowerment ses snarare som en generativ, eller ömsesidig process
(Rowlands, 1995; Becker, 2005). Makt genereras när människor stimuleras till
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utveckling, motstånd och utmaning av power over, vilket Rowlands menar är power to
[do] (Rowlands, 1995, sid 102). Den är obegränsad och minskar inte hos en part när den
ökar hos en annan. Empowermentbegreppet avser snarast power to, menar Rowlands,
refererande till Kelly (1992, i Rowlands, 1995). ”Makt i sig själv existerar inte, enbart
maktrelationer”, skriver Pilar Alberti (1999, i Townsend et al., 1999, sid. 131).
Förutsättningen för motstånd och utmaning är den process som gör att människor
känner sig kapabla. Den kräver ett ifrågasättande av socialt konstruerade och
internaliserade sätt att se på sig själva som resulterar i nya självförståelser (Burr, 1995),
vilket skapar power from within (Rowlands, 1995, sid. 102). Härtill kan läggas en fjärde
typ av makt, power with, dvs. den makt som uppstår när individer går samman i
gemensamma strävanden (Townsend et al., sid. 31). Empowerment kan, utöver dessa
fyra olika typer av makt, också analyseras i tre dimensioner, eller nivåer: den personliga
nivån, som handlar om att utveckla självkänsla och förmågor; en nivå som är kopplad
till nära relationer och som handlar om att utveckla förmågan att förhandla inom och
påverka kvalitén på relationen och de beslut som fattas inom den, samt den kollektiva
nivån där individer samarbetar för att uppnå ett större inflytande än vad var och en
enskild kan åstadkomma (Rowlands, 1995, sid 103, Townsend et al., 1999, sid. 26).

Process eller resultat
Townsend och Emma Zapata (1999) menar att ingen kan empower någon annan. Man
kan underlätta för människor att handla, men inte förse dem med makt. Om någon ges
makt betyder det att den också kan tas tillbaka (Townsend et a.,1999). De använder
begreppet self-empowerment, som de menar kommer från individen, eller gruppen. Men
– bara en del av self-empowerment är personlig, villkor på de andra nivåerna måste
också uppmärksammas. Self-empowerment omfattar såväl power with, som power to
och vissa former av power over, förutom power from within, skriver författarna
(Townsend et a.,1999). Empowerment ska därför förstås som en process, inte en
slutprodukt, i kontrast till den rent dominerande makten power over, menar Townsend
et al., liksom flera av de feministiska definitioner som studerats för det här arbetet.

Rowlands (1995) menar t ex att empowerment handlar om att människor måste bli
medvetna om både egna intressen och andras. Förutom att bringas in i beslutsprocesser
och få möjlighet till inkomster och deltagande i t ex marknadsekonomi, handlar
empowerment om processen att ändra sin självförståelse, börja se sig som kompetent,
med rätt att delta i beslut etc. Därutöver inkluderar begreppet handling, menar Rowlands
(1995), och citerar Kellers och Mbwewes definition, med specifikt fokus på
utvecklingsarbete för kvinnor. Rowlands själv definierar senare empowerment i en
artikel från 1997, citerad av Townsend et al. (1999). De båda citaten återges här:

[Empowerment is] a process whereby women become able to organize themselves to increase their
own self-reliance, to assert their independent right to make choices and to control resources which
will assist in challenging and eliminating their own subordination (Keller & Mbwewe, 1991,
citerad i Rowlands, 1995, sid. 104).

The core of the empowerment process involves fundamental psychological and psycho-social
processes and changes… Central to these are the development of self-confidence and self-esteem,
and a sense of agency… a sense of self within a wider context (Rowlands, 1997, citerad i
Townsend et al., 1999, sid. 63).
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Zapata återger vittnesmål från en workshop om empowerment, med akademiker och
fattiga kvinnor i Mexico om hur self-empowerment beskrivs av de fattiga kvinnorna:
“The joy of sharing, meeting, working and being together develops ’power with’ as
something ’that gives us strength and courage… to go out and prove ourselves’, as ‘the
power we are building out of the group’ ” (Zapata, Townsend et al., 1999, sid. 93).

Srilatha Batliwala, som studerat empowermentprojekt i södra Asien, menar att
empowerment avser såväl process som resultat. Hon beskriver det som ”the process of
challenging existing power relations, and of gaining control over the sources of power”
(1994, sid. 130). Empowerment syftar till att uppnå större kontroll över maktrelaterade
källor som t ex materiella resurser, intellektuella resurser (kunskap, information, idéer)
och ideologier (möjlighet att generera, upprätthålla och institutionalisera uppfattningar,
värderingar, attityder och beteenden) - dvs påverkan på hur människor ska uppfatta
skeenden och hur de ska fungera i en given socioekonomisk och politisk miljö
(Batliwala, 1994).

Batliwala beskriver tre typer av experimentella empowermentansatser (som ofta
förekommer i blandad form) i södra Asien, syftande till att empower fattiga kvinnor:
integrerad utveckling, ekonomisk empowerment och medvetandegörande. Gemensamt
för alla är att kvinnor organiseras i grupper, där solidaritet kan skapas. Den integrerade
ansatsen satsar såväl på praktiska behov som på att bygga kvinnors självkänsla och
tackla sociala och kulturella problem (t ex manlig alkoholism). Den ekonomiska
ansatsens huvudfokus är att ge kvinnor kontroll över materiella resurser. Kvinnor
organiseras kring krediter och i lärandet av nya färdigheter, samt erbjuds grundläggande
undervisning. Batliwala räknar bl a Grameen Bank3 till denna typ av projekt. Den
medvetandegörande ansatsen understryker att empowerment kräver att kvinnorna
erövrar kunskap om komplexiteten i de faktorer som bidrar till deras underordning.
Utbildning är central och ses som en process som ökar medvetenheten, känslan av
egenvärde, förmåga till samhälls- och genusanalys och tillgång till information och
förmågor. Dessa grupper sätter själva sina prioriteringar, målet är att nå oberoende från
initierande NGO, vars arbete genomförs av ”change agents” (Batliwala, 1994, sid. 136).

För Naila Kabeer, ekonom, med referens till Nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen
(Sen, 1985, i Kabeer, 2004), kan makt bl a ses som förmågan att göra egna val. Att
nekas valmöjligheter innebär att vara disempowered. Val anspelar på alternativa
möjligheter, och de kan röra mer eller mindre livsavgörande frågor. Empowerment är,
skriver Kabeer, den process där de som nekats val erövrar denna kapacitet,
empowerment avser en ”utvidgning av människors möjlighet att göra strategiska livsval
i en kontext där denna möjlighet tidigare förnekats dem” (Kabeer, 2004, sid 19).
Strategiska livsval relaterar till frågor om försörjning, giftermål, barnafödande,
rörelsefrihet etc. Val som uttrycker fundamentala orättvisor i ett samhälle, är oförenliga
med empowerment, menar Kabeer, de visar bara hur normer och praktiker påverkar
kvinnors liv. Shaffer visar t ex, i en studie från Västafrika, hur både kvinnor och män
vet att kvinnor har tyngre arbetsbörda än män, och att män är de som fattar besluten,
men ingen ser ojämlikheten som orättvisa (1998, i Kabeer, 2004).

                                                  
3 Projektet och dess grundare Muhammad Yunus tilldelades 2006 Nobels Fredspris.
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Kabeer beskriver förmågan att göra val som ett samspel mellan valets tre ömsesidigt
påverkande dimensioner: resurser, agens och prestationer. Resurser är materiella,
sociala och mänskliga villkor som formar ramen för valen. De mänskliga resurserna
utgörs t ex av kunskaper, färdigheter, fantasi etc. De sociala resurserna finns inneboende
i relationer, vilka gör att människor tillsammans kan förändra sin livssituation utöver
vad varje individ skulle kunna. Resurser styrs och förmedlas av sociala praktiker, regler
och normer. Sättet på vilket människor får tillgång till resurser är också en viktig aspekt
av empowerment, det kan vara förknippat med villkor, eller ske med värdighet och
känsla av egenvärde, skriver Kabeer. Agens avser processen, förmågan att definiera sina
mål och att gå mot dessa, och omfattar själva känslan av agens, power from within.
Agens omfattar såväl individuell som kollektiv (power with) reflektion och agerande,
och enligt Kabeer kan agens omfatta såväl power to, som power over. Resurser och
agens formar tillsammans de förmågor som möjliggör för människan att leva det liv hon
önskar, de utgör grunden för hennes ”värderade sätt att vara och göra” (Sen, 1985,
citerad i Kabeer, 2004, sid 21). De värderade sätt att vara och göra som individen lyckas
förverkliga utgör individens prestationer. Om förverkligandet möter hinder, baserade på
underliggande asymmetrier i resurser och/eller agens, föreligger disempowerment.

Att empowermentbegreppet tagits upp i utvecklingssammanhang, menar Kabeer (2004),
beror mindre på intresse för sociala orättvisor än på att det anses ha synergier med
officiella utvecklingsmål som att minska befolkningstillväxten, främja barns hälsa och
stimulera tillväxt. Detta leder över till mätning, där t ex Gender Empowerment Measure
är exempel på ett mått som används av UNDP, FN:s utvecklingsprogram.
Operationaliseringar av begreppets dimensioner har gjorts, främst för studier inom
ekonomi, befolkning och genus. Resurser har mätts t ex i tillgång till land, agens som
kvinnors rörlighet utanför den privata sfären, och prestationer har tänkts korrelera bl a
med barns överlevnad. Dock, menar Kabeer, då empowerment förstås som en social
förändringsprocess är det svårfångat med enbart kvantitativa metoder, som, ryckta ur
sitt sammanhang, och dessutom såsom stillbilder av en process, kan ge missvisande
information. Kabeer är också kritisk till vissa mätningar som hon menar kan spegla
ökad agens och nya prestationer inom kvinnans föreskrivna könsroller, men utan att
därmed visa på djupare förändringar. Hon problematiserar också forskarens roll vid
mätning av t ex prestationer, där definitionerna är svårgjorda och påverkas av forskarens
värderingar (Kabeer, 2004).

Tecken på empowerment som Kabeer menar kan var kvantifierbara, är t ex kvinnors
ökande hälsokonsumtion i kontexter där detta tidigare varit en brist, ökad tillgång till
avlönad aktivitet där kvinnorna tidigare förnekats detta, och ökade tecken på kvinnors
deltagande i politiska processer, där de tidigare varit berövade deltagande. Hon
understryker vikten av att känna till de ”ways of being and doing, which are realisable
and valued by women in that context” innan man försöker predicera hur en insats
kommer att påverka kvinnornas liv. Annars är risken att det handlar om “prescribing the
process of empowerment and thereby violating its essence, which is to enhance
women’s capacity for self-determination” (Kabeer, 2004, sid 52).

“ ‘Empowerment really begins in the mind’, in a process where ’women find time and
space of their own and begin to re-examine their lives critically and collectively’ ”,
citeras Batliwala (1993, i Townsend et al. 1999, sid. 40). Empowermentbegreppets



16

psykologiska aspekter betonas inte, i feministiska sammanhang, vilket Townsend et al.
menar behöver ändras då begreppet omfattar såväl psykologiska som politiska aspekter
och alla utvecklingsprocesser per definition är komplext psykosocialt samspel mellan
människor. Det finns mycket forskning inom främst amerikansk ”community”
psykologi rörande empowermentbegreppet, liksom det ju finns inom feminismen, men
förutom vissa områden som t ex identitet, finns lite beröringar mellan de båda
inriktningarna, skriver författarna, och menar att psykologiområdet inte ägnar mycket
utrymme åt fattiga länder, och inte heller åt genus och makt. Empowerment, enligt
feminismen, syftar till genomgående sociala förändringar. Inom (amerikansk
community) psykologi syftar det till förändringar för individen och en humanisering av
förhållandena, men inom ett givet, outmanat samhälle, menar Townsend et al. (1999).
Och vidare: psykologin fokuserar på personlig kontroll för individen i sin livssituation,
medan feminismen handlar om transformation av såväl individ som samhälle. Likheten
mellan perspektiven, fortsätter Townsend et al., ses i att båda inriktningar betonar vikten
av medvetandegörande, och av gruppen, den sociala gemenskapen. Dessa två faktorer
var också de som på 1960-talet influerade kvinnor att samlas i medvetandegörande
grupper vilket senare influerade till feministisk psykoterapi (Becker, 2005).

Julian Rappaport, en av de psykologer som citeras av Townsend et al., beskriver
empowermentbegreppet i en ofta citerad artikel inom amerikansk community psykologi:

The concept suggests both individual determination over one’s own life and democratic
participation in the life of one’s community […]. Empowerment conveys both a psychological
sense of personal control or influence and a concern with actual social influence, political power,
and legal rights. It is a multilevel construct applicable to individual citizens as well as to
organisations and neighbourhoods; it suggests the study of people in context. (Rappaport, 1987,
sid. 121).

Rappaport skriver vidare, med hänvisning till kontexter där politisk kontroll är omöjlig,
att det är viktigt att skilja mellan psykologisk empowerment och politisk empowerment,
och viktigt att utforska relationen mellan verklig och upplevd makt, vilket ”bringar
psykologin till en skärningspunkt mot politisk vetenskap” (Rappaport, 1987, sid. 137).
Enligt Marc Zimmermann, också psykolog och citerad i Townsend et al. (1999), kan
empowerment analyseras på tre nivåer: på en psykologisk-/individnivå, på community
nivå, samt på organisationsnivå. Att jämföra med nivåerna inom feministiska
definitioner, som beskrivits ovan: personlig nivå, nivån för nära relationer och kollektiv
nivå. Townsend et al. saknar en relationell nivå i den psykologiska analysen och menar
att detta nog är kopplat till att genus sällan uppmärksammas (Townsend et al., 1999).
Zimmerman beskriver psykologisk empowerment (PE), på följande sätt:

PE is not simply self-perceptions of competence but includes active engagement in one’s
community and an understanding of one’s socio-political environment […]. PE should not be
interpreted as individualism […]. Rather, PE includes beliefs that goals can be achieved, awareness
about resources and factors that hinder or enhance one’s efforts to achieve those […]
(Zimmermann et al., 1992, citerad i Zimmermann, 1995, sid. 582).

Hans modell för PE rymmer en intrapersonlig komponent, en interaktions- och en
beteendekomponent. Den första avser människors självuppfattning (bl a upplevd
kontroll och motivation till kontroll, self-efficacy: upplevd kompetens och skicklighet).
Interaktionskomponenten innebär bl a kritisk medvetenhet om miljön och färdigheter
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för att bemästra den utifrån tillgängliga val, och beteendekomponenten avser beteenden
för att utöva kontroll över situationen. PE är skilt från, men relaterad till makt - som
antyder auktoritet - skriver författaren (Zimmermann, 1995). Men PE handlar mer om
en känsla av kontroll, en kritisk medvetenhet om och ett aktivt deltagande i kontexten.
Verklig makt eller kontroll krävs inte för empowerment, och är inte nödvändigtvis alltid
önskad, utan ett mål kan t ex vara att utveckla färdigheter, förbättra hälsan, var mer
involverad i beslutsfattande, menar Zimmermann. Townsend et al. uppfattar begreppen
psykologisk empowerment och power from within som berörande, men de tolkar PE
som mer instrumentell, resultatinriktad, medan power from within - t ex ökad värdighet,
självkänsla etc. - kan vara ett mål i sig (Townsend et.al, 1999).

Fakta om Uganda
Uganda ligger i Östafrika, nordväst om Viktoriasjön. Sverige ger bistånd till Uganda
sedan 19864, främst inom demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, utbildning, hälsa,
HIV/aids och korruptionsbekämpning (Sida, 2006). Landet har 26,9 miljoner invånare,
på en yta hälften av Sveriges (Sida, 2005b; UNDP, 2005). Med nuvarande
befolkningstillväxt (3,4 %) beräknas ugandierna år 2015 vara 42 miljoner (Sida, 2005b;
UNDP, 2005). Ca 90 procent bor på landsbygden (Otiso, 2006), och 80 procent av
befolkningen lever av jordbruk (Snyder, 2000). Förväntad livslängd är 47,3 år och
fattigdomsnivån är 38 procent5. Läskunnigheten bland vuxna är 68,9 procent (UNDP,
2005). Spädbarnsdödligheten är 88 barn per 1000 levande födda, och drygt 15 procent
av barnen dör före fem års ålder (unicef, 2005). Drygt sex procent i åldersgruppen 15-59
år har HIV/aids (mot tolv procent 1993), och skillnaden mellan stad och landsbygd är
10,7 procent/6,4 procent. Av kvinnorna är 7,9 procent HIV-positiva, mot ca 6 procent
av männen (Allen, 2006). Bland de nysmittade var 54 procent kvinnor 2002, och i
gruppen 15-19 år utgör kvinnorna 80 procent (Blackden, 2004). För hela Afrika söder
om Sahara utgör kvinnor i åldrarna 15-24 år 75 procent av de nysmittade, enligt The
Lancet (ledarartikel, 2006-11-30). Ungefär två miljoner barn i Uganda är föräldralösa -
hälften till följd av HIV/aids (Sida, 2005b). Landet praktiserar en tradition av hemgift,
var syfte bl a är att kompensera brudens föräldrar för det arbetskraftsbortfall det innebär
att gifta bort en dotter (Otiso, 2006).

Kvinnors situation i Uganda/Afrika söder om Sahara
Ugandas konstitution, från 1995, är en av Afrikas mest ”gender-sensitive” enligt Bonnie
Keller, som sammanställt en genusanalys av Uganda för Sida (1996, sid. 8).
Konstitutionen är ett resultat av att kvinnorna, som fått rycka in i produktionen under
inbördeskrigen, hade fått männens respekt för sin insats, och ett självförtroende som
tillsammans med inspiration från FN’s kvinnokonferens i Nairobi 19856 gjort att de
arbetat hårt för sina rättigheter, skriver Margaret Snyder, en av grundarna till UNIFEM7.
(Snyder, 2000). I konstitutionen står bl a att kvinnor ska ha ”samma rättigheter som
män”, politiskt, ekonomiskt och socialt. Att kvinnor ska ha ”rätt att agera för att
bekämpa obalans som skapats av kultur, seder eller traditioner” och att ”Lagar, kulturer,

                                                  
4 Landet blev självständigt från Storbritannien 1962 men styrdes därefter av två diktaturer, under Idi
Amin respektive Milton Obote. När nuvarande president Yoweri Museveni tog över styret 1986 var
landet krigshärjat och Sidas insatser handlade ursprungligen om katastrofbistånd.
5 Andel av befolkningen som lever under FN’s fattigdomsgräns 1 USD/dag.
6 Som avslutade kvinnodecenniet.
7 United Nations Development Fund for Women.
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seder och traditioner som är emot kvinnors värdighet, hälsa/välmående och intressen,
eller som underminerar deras status, förbjuds genom denna konstitution” (Keller, 1996,
sid. 8). Men officiell politik avviker från verkligheten, menar Keller: vad gäller
deltagande i politik har en majoritet, främst på landsbygden, diskriminerande attityder
mot kvinnor, grundade i traditionella och koloniala uppfattningar om att det offentliga
rummet är för män. Attityderna har internaliserats av kvinnorna, som heller oftast inte är
läskunniga, och dessutom alltför tyngda av hemarbete för att hinna ta del i politiken,
skriver Keller.

Däremot finns en stark tradition på lokal nivå att kvinnor går samman för att försöka
påverka sin situation, ”[I]nom den givna genusordningen, eller ibland för att utmana
den” (Keller 1996, sid. 7). Detta sker genom lokala NGO:s, s k CBO - community based
organisations, eller via kvinnogrupper och kvinnoföreningar. I juridiska frågor som t ex
arv och rätten till land diskrimineras kvinnor ofta i lokala processer, i strid med
konstitutionen. Flickor/kvinnor är underrepresenterade i skola/utbildning, och när det
gäller hälsopolitiska frågor ”ses kvinnor oftast som […] hälsoagenter för andra
familjemedlemmar”, deras personliga hälsa är underordnad vilket understryker att
”kvinnors värde är knutet till moderskapet och att deras hälsorelaterade behov
adresseras enbart vid förlossningar” (Keller, sid. 12). Kvinnor i Uganda föder i
genomsnitt 7,1 barn (Keller, 1996; UNDP, 2005) vilket medför stora risker. Normer och
traditioner kring sexualitet/reproduktion gör att kvinnor inte kan kräva preventivmedel
som skydd vare sig mot barn, HIV/aids eller andra infektioner, fortsätter Keller (1996).
Ofta har de inte kontroll över familjens ekonomi, och är beroende av mannens samtycke
för vård/medicin. Andra negativa hälsofaktorer är könsarbetsdelningen. Arbetsbördan
hindrar kvinnor att söka vård, pga. produktionsbortfall då de (oftast) måste söka sig
långt bort. Osäkra aborter och mäns våld är andra tunga hälsorisker (Keller, 1996).

De villkor Keller beskriver 1996, bekräftas i en genusanalys av fattigdom från
Världsbanken (Blackden, 2004), vars framsida bär ett citat av Miria Matembe8:
”Women of Uganda… you are at the center of production but at the perifery of benefit”.
Därefter citeras inledningsvis en nationell ugandisk rapport från UPPAP/PPA2 (2002)9:

Lack of control over productive resources by women remains one of the root causes of poverty.
Women explained that they lack control over land, the crops their labour produces from it,
livestock, and other productive resources. Yet they are responsible for meeting family needs. They
complained bitterly of men wasting time and family resources drinking. Women are
‘overburdened’ and this affects their productivity… Gender is a number one poverty issue. Gender
inequality emerges from PPA2 as one of the main reasons for persistent poverty. Women’s lack of
decision-making power – over land and other household assets, cash incomes, and when and how
often to have children – is a direct cause of welfare problems like poor nutrition and health,
excessive fertility, high infant mortality, overwork among women and drunkenness among men
(UPPAP/PPA2, 2002, citerad i Blackden, 2004, sid. v).

Under kolonisationen, då penningekonomin introducerades, gavs män tillfälle till
utbildning, lönearbete och försäljning av sina grödor. Vilket, tack vare kvinnornas
obetalda arbete, gjorde att männen kom in i den formella sektorn. Så fick de en ny
maktposition i förhållande till kvinnorna, en utveckling som fortsatt i den postkoloniala

                                                  
8 Parlamentsledamot och en av kvinnorörelsens förkämpar i Uganda.
9 Uganda Participatory Poverty Assessment Process/Second Participatory Poverty Assessement.
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ekonomin, trots kvinnornas insats under krigen, beskriven ovan (Snyder, 2000). En
knapp tredjedel, 27 procent, av hushållen leds av kvinnor (Blackden, 2004), men de
bidrar ofta med minst hälften av hushållens inkomster även om det finns en man
(Snyder, 2000). Därutöver utför de ca 70 procent av det jordbruksarbete som utgör
befolkningens levebröd, men som inte räknas in i produktionen, och vars värde därmed
inte tillskrivs kvinnorna (Snyder, 2000).

Att inkomsterna analyseras per hushåll, och inte uppdelat på kön ”underhåller myten om
att mannen är huvudsaklig försörjare”, fortsätter Snyder. Två tredjedelar av Ugandas
kvinnor anses vara ”obetalda familjearbetare”, enligt MGCD10 (1998, i Snyder, 2000,
sid. 299). Detta är också en allmän föreställning, vilket illustreras i en studie av
Macharia (1997, citerad i Snyder, 2000, sid. 6), där en flicka säger: ”My mother doesn’t
work; she just farms and makes crafts”. Kvinnor står för 70-80 procent av produktionen,
men bara sju procent äger land (UNDP, 1997, i Snyder, 2000), vilket gör att män har
beslutsrätten. En typisk könsarbetsdelning i jordbruket är att männen röjer och hägnar
marken, och marknadsför grödorna, medan kvinnorna har huvudansvar för
jordbrukandet - plantering, gödsling, skördning och hantering av grödorna etc. (Snyder,
2000). Kvinnors arbetsdag varierar från 12 till 18 timmar, mäns från 8 till 10. På
landsbygden är kvinnors arbetsvecka ca 30 procent längre än mäns (Blackden, 2004).

Enligt Snyder menar många idag att genusklyftan delvis beror på tradition och koloniala
influenser, men att den förstärks av landets skuldbörda och av krav på strukturella
förändringar från Världsbanken och andra givare, som resulterar i t ex neddragningar
inom sociala sektorer (hälsa/skola), vilket gör att kvinnors (eventuella) inkomster går
till familjens behov i första hand. Snyder återger resultat från Angela Bafokuzaras
studie från södra Uganda av effekterna när fattiga kvinnor säljer t ex sin arbetskraft eller
sitt hantverk (Bafokuzara, 1997, i Snyder, 2000): Kvinnorna använder inkomsterna till
familjen, och de börjar känna sig ekonomiskt oberoende. När kvinnorna tjänar pengar
och tar på sig familjens kollektiva utgifter ökar mannens respekt, vilket gör kvinnorna
villiga att arbeta ännu mer för att bevara lugnet i hemmet. De ökar sitt självförtroende,
och sin rörelsefrihet, konstaterar Bafokuzara.

Att få mannens respekt, och därmed behöva utstå mindre våld i hemmet, är något som
får kvinnor världen över att vara villiga att sörja för familjens behov (Snyder 2000, med
referens till Snyder, 1995). Elaine Murphy (2003), beskriver omfattande, i parallell med
Keller (1996), hur kvinnors hälsa påverkas av genus och hur, i fattiga länder kvinnor
ofta har litet inflytande over sin sexualitet, och därmed sin reproduktiva - och mentala -
hälsa: ”Känslor, attityder, trossatser, identitetsutveckling och kroppsuppfattning är
komponenter som inte kan separeras från sexuella och reproduktiva beteenden och
tankar. Normer formade av genus måste läggas till denna lista […]” (Murphy, 2003, sid.
205). Och hon refererar till WHO (1995, i Murphy, 2003, sid. 208): ”that domestic
violence [… is linked] to the lower social status of women and the belief that women
are the property of men […]”. En studie från Uganda (UNFPA11 2005, refererad i Sida,
2005d), visar att 30 procent av ugandiska kvinnor anger misshandel som orsak till abort.
Här kan också återknytas till Shaffers studie från Västafrika, nämnd ovan, (1998, i
Kabeer, 2004) där vare sig kvinnor eller män anser det orättvist att kvinnor har en
                                                  
10 Ministry of Gender and Community Development.
11 United Nations Population Fond.
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tyngre arbetsbörda. En studie av Vivienne Walters, Joyce Yaa Avotri och Nickie
Charles (1999) återger hur fattiga kvinnor i Ghana (och Wales) talar om sin emotionella
belastning (distress). Problemen kopplas till ekonomiska problem, till relationer till män
och till moderskapet. Walters et al. hänvisar till studier som föreslår att också kvinnor i
tredje världen löper större risk än män att drabbas av depression och ångest, även om
forskning huvudsakligen gjorts på västerländska kvinnor. Några forskare som har
studerat depressionsförekomst bland landsbygdsbefolkningen i södra Uganda (och den
av dessa forskare antagna kopplingen till HIV-smitta), är Paul Bolton, Christopher M.
Wilk och Lincoln Ndogoni (2004). De fann att förekomsten av depression uppgick till
drygt 20 procent, dock fann de inga könsskillnader. En av slutsatserna var, då de höga
siffrorna iakttagits redan före aidsepidemin (Orley & Wing, 1979, refererad i Bolton et
al., 2004), att förekomsten hade mer att göra med lokala fattigdomsförhållanden - högre
ålder och lägre utbildning sågs förknippade med risk för depression - än med HIV-
smitta.

En kvinna i Walters et al. (1999) studie formulerar sig som att hon tänker mycket eller
oroar sig mycket, en annan önskar att mannen kunde söka jobb så hon slapp bära hela
det ekonomiska ansvaret12. Kvinnorna kan inte vila, de måste arbeta, att uppmärksamma
egna behov går inte ihop med modersrollen, vilket gör att: ”you’re always worried, your
heart is never free” (Walters et al., 1999, sid. 139). Att kvinnor inte tänker utifrån sig
själva illustreras också i Världsbankens studie ”Voices of the poor” (2000/01 refererad
och citerad i Johnsson-Latham, 2004, sid. 61), som noterar en rad könsspecifika
iakttagelser relaterade till fattigdom, vanmakt och rättslöshet. Bland annat definierar
män fattigdom som ”avsaknad av självrespekt. Medan underordnade kvinnor inte ställer
sådana krav utan ser fattigdom som avsaknad av mat - till barnen”. Abigail Harrison &
Elizabeth Montgomery (2001) beskriver också, i en studie från den sydafrikanska
landsbygden, att kvinnan inte förväntas visa i sitt beteende om hon t ex är sjuk. I studien
tydliggörs också vikten av fertilitet för en kvinnas sociala status och självkänsla, vilket
visar den betydelse kvinnans reproduktiva roll har för den sociala konstruktionen av
kvinnor i många afrikanska samhällen (Harrison & Montgomery, 2001; Keller, 1996).

Bishozi Women och projektet Svenska Getbanken
Kvinnorna i byn Bishozi, belägen i sydvästra Uganda, har en livssituation som i mycket
stämmer in på bilden ovan, med analfabetism, brist på hälsovård och utbildning. Många
barn, hårt arbete och små möjligheter att påverka i ett mansdominerat samhälle, belastar
ytterligare (Projektbeskrivningar 2004/2005). Byn ligger på drygt 2 000 m höjd, i en
kuperad region, och sträcker sig över flera kvadratkilometer. Den saknar ett
dominerande centrum, invånarnas mötesplatser är skolhuset, Trading-center eller den
protestantiska eller katolska kyrkan, som organiserar byns medlemmar, vilka alla är
kristna (alla dessa platser ligger väl utspridda). Enligt uppgifter i byn praktiseras inte
polygami, även om det existerar i landet, där ca 30 procent av kvinnorna lever i
polygami (unicef, 2005), dock minskar det, enligt Otiso (2006). Bostäderna utgörs av
murade hus med cementgolv och tak av korrugerad plåt, för mindre fattiga, och av hus
konstruerade av lera (oftast rektangulära) med jordgolv och grästak för majoriteten. Byn
saknar elektricitet, rinnande vatten och sanitet men har sedan 2005 en borrad brunn.
Bishozi ligger inte i de bördigare delarna av Uganda, och huvudsaklig näring är

                                                  
12 I Ghana finns dock en tradition av ekonomiskt oberoende för kvinnorna, vilket skiljer sig från Uganda.
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boskapsskötsel, och odlingar av främst matbanan, cassava, jordnötter, hirs, bönor,
avokado och papaya, för överlevnadsbehov. Bishozi är hårt drabbat av aids och många
familjer är splittrade.

Föreningen Bishozi Women bildades i januari 2004, under ett utbytesprojekt mellan
kulturarbetare från Kampala och medlemmar från Föreningen Bildverkstan i Ödsmål.
Målgruppen var byns kvinnor och flickor. Upprinnelsen var en workshop i
bildskapande, på temat ”Hur kan vi själva förbättra våra villkor i framtiden”. Ur
diskussionerna kring bilderna framträdde kvinnornas idéer om att genom att samarbeta
med varandra, att skaffa sig bättre utbildning - lära sig engelska (90 procent talar bara
stamspråket runyankole) och ekonomi - och genom lämpliga inkomstbringande projekt
skulle de kunna skapa stora förändringar för att bekämpa fattigdomen och förbättra sina
och sina familjers levnadsvillkor. Det första projektet som startades var Svenska
Getbanken13. Getter är en vanlig källa till inkomst i Uganda, och det är vanligt att
kvinnor ansvarar för dem. Bishozi har två administrativa delar och projektet startade
ursprungligen i en av dessa, där det bor ca 160 familjer (Nya ST-tidningen, 2006-03-
12). Ca 30 kvinnor deltog från början, sommaren 2006 var de 213. Utöver Getbanken
omfattar Bishozi Women idag flera projekt, och Bishozi Women Culture Center är
under konstruktion och kommer att färdigställas 2007. Bishozi Women startade som ett
enskilt initiativ men har idag ett treårigt finansieringsbidrag från Forum Syd14.
Inspirerade av kvinnorna har även männen startat olika inkomstgenererande projekt och
organiserar egen undervisning i engelska en dag i veckan.

Målsättningen med Bishozi Women är att ”förbättra kvinnornas livsvillkor, ge dem
högre status i samhället och möjliggöra deras egna visioner om jämlikhet och
demokrati, genom […] utbildning och inkomstbringande arbete” (Projektbeskrivningar
2004/2005, sid. 1). Innehållet i utbildningen är inte preciserat i projektbeskrivningen,
mer än att kvinnorna ska bli läs- och skrivkunniga och lära sig engelska. Getbanken har
vissa beröringar med mikrokreditprojekt, då det riktar sig till kvinnor och bl a syftar till
inkomstgenerering men det handlar inte om låne-och sparverksamhet, och det skiljer sig
åt i upplägget. Det finns också projekt som liknar Getbanken, i annan regi – där getter,
kor, höns etc. placeras hos fattiga - såväl i Uganda som på andra håll i världen.

Syfte
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vad utvecklingsprojektet Svenska
Getbanken hittills inneburit för de deltagande kvinnorna. Hur upplevdes projektet, hade
det medfört konkreta förändringar i kvinnornas liv? Hade kvinnorna utvecklat ”nya,
värderade sätt att vara och göra”, dvs hade Getbanken startat en empowermentprocess,
och hur kunde det i så fall ses? Syftet konkretiserades i följande frågeställningar:

• på vilka sätt har kvinnorna kunnat omsätta sina nya förutsättningar i konkreta,
livsförbättrande åtgärder/handlingar? Om inte –varför?

• hur har detta påverkat kvinnornas syn på sig själva och sin livssituation?

                                                  
13 En privat givare ”köper” en get som placeras i ”Getbanken”. Kvinnorna får sedan låna en dräktig get.
Den första kullen återlämnas, men nästa får behållas, varefter den första tackan sedan lämnas vidare till
nästa ”låntagare”. Kvinnornas insats är att följa undervisning 1dag/vecka (läs/skrivförmåga, engelska).
14 Som i sig finansieras av Sida.
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• hur ser deras relationer till omgivningen ut nu (till make, barn, övrig familj, de
andra kvinnorna, övriga män, samhället i bredare bemärkelse)? Vad är nytt?

• hur (om) har deras hälsa påverkats, fysiskt och psykiskt?
• vilka funktioner/sysslor har de/utför de i familjen/byn idag? Vad är nytt?
• vad har de för tankar om framtiden (för familjen, barnen, sig själva): vad

behöver/önskar/drömmer de om – hur (om) har projektet påverkat dessa tankar?

Metod

Ansatsen i denna studie var kvalitativt deskriptiv, och metodvalet föll på kvalitativa
intervjuer. Avsikten var att få kunskap om och inblick i en förändringsprocess, så som
den upplevdes, berättades, förmedlades och kunde fångas upp vid intervjutillfället.
Tillvägagångssättet, att vistas på plats i en annan kultur under en viss tid, gör att studien
har beröringar med den antropologiska metoden etnografi, där fokus är att nå förståelse
för och ”att beskriva en social och kulturell scen från det emiska eller
insiderperspektivet. [J]u närmare läsaren av en etnografi kommer till att förstå den
inföddes synvinkel, desto bättre historia och desto bättre vetenskap” (Fetterman,1989,
citerad i Alvesson & Sköldberg,1994, sid.110).

En intervju är ett möte mellan människor, förståelsen uppstår hos såväl intervjuare som
intervjuad - hos varje deltagande subjekt - efter en tolkningsprocess, och den kvalitativa
metoden innebär därmed en ”intersubjektiv förståelse”, skriver Pia Langemar (2006,
sid. 8). Härmed framgår att tolkning är något som sker ständigt. Medvetenhet om detta
gör att ansatsen också kan definieras som tolkande och reflexiv. Tolkande, därför att
”alla, såväl triviala som icke-triviala referenser till empirin är tolkningsresultat”
(Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 12), och reflexiv därför att detta nödvändiggör att
tolkandet granskas och ifrågasätts. Alvesson och Sköldberg beskriver reflexion som
”tolkning av tolkning” (1989, sid. 12), eller som ”att fundera kring förutsättningarna för
sin aktivitet, att undersöka hur personlig och intellektuell involvering påverkar
interaktionen med vad som beforskas” (Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 321). En
annan beskrivning av reflexivitet är ”perspektivmedvetenhet”, vetskapen om att det är
omöjligt att vara perspektivlös. Ett ämne betraktas alltid ”från någon position”
(Langemar, 2006, sid. 47). Thomsson ser reflexion som sökandet efter ”insikt i hur olika
omständigheter påverkar det som sker”: hur teoretiska, kulturella och politiska
sammanhang tillmäts betydelse när vi konstruerar oss själva och vår kunskap om
världen” (Thomsson, 2002, sid. 38).

Deltagare
Urvalet av intervjudeltagare gjordes bland dem som ingick i projektet i början av 2004.
I samarbete med tolken gjordes en genomgång av de 45 första medlemmarna i
Getbanken. Urvalet baserades på ålder, civilstånd, antal barn samt om kvinnorna bodde
långt ifrån eller nära skolan. Det som eftersträvades var ett kvalitativt representativt
urval som också skulle vara så heterogent som möjligt, för att återspegla en maximal
variation av upplevelse- och innebördsaspekter. Urvalet kan sägas vara handplockat
men baserades även på tillgänglighet, såväl fysisk (egen eller barnens hälsa) som
tidsmässig disponibilitet, och viljan att medverka. Det var också grundat på
informativitet - deltagarnas lust och förmåga att förmedla sina tankar - och datastyrd
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relevans (Langemar, 2006, sid. 21-24). Den sistnämnda aspekten innebar att antalet
intervjuer utökades i takt med undersökningens fortskridande, bl a söktes ytterligare
några yngre (gifta) deltagare som befanns ha mer varierande information i sina
berättelser, än de som var äldre. Dessutom framkom att det fanns en kvinna som skulle
kunna genomföra en intervju direkt på engelska, utan tolk, varför denna person
inkluderades. Mot slutet av processen beslöt jag att också intervjua tolken. Detta för att
även hon var en av de ursprungliga deltagarna i Getbanken, för att hon hade förmåga att
förmedla sig på engelska och för hennes särställning som övergripande ledare.

Det slutliga antalet deltagare bestod av tretton kvinnor. De var 18 till 58 år gamla och
hade mellan 0 och 10 barn (den [enda] kvinna som hade tio barn hade fött 18 totalt,
varav åtta inte längre var i livet). En kvinna var ogift, en frånskild, tre var änkor och åtta
var gifta. De bodde en till tre kilometer från skolan (där vuxenundervisning äger rum).
Urvalet gav en spridning i klass mellan kvinnorna, där variationer fanns från den/de
änkor som saknade mark och som sålde sin arbetskraft till andra i utbyte mot mat, till de
gifta kvinnor som hade högre eller mycket högre standard vad gäller bostad, tillgång till
mark - genom sin man, eller tillsammans med honom - och många djur, inte minst kor15.
Två personer var födda och uppvuxna i någon annan by/region och hade kommit till
Bishozi som vuxna. Utöver tolken hade tre andra kvinnor ansvarspositioner inom
projektet. Tolken och en av dessa hade, som representanter för Bishozi Women,
inbjudits till Sverige i mars 2006 för utställningen ”Bishozi projects” i Stenungsund.

Datainsamling
Data skapades i kvalitativa intervjuer, vilka på ett empiristyrt sätt så följsamt som
möjligt, följde en intervjuguide med halvstrukturerade frågor16. Elva av tretton
intervjuer genomfördes med tolk, då också tolkens sex månader gamla baby var
närvarande. Alla intervjuer spelades in på MP-3 spelare. Intervjuguiden diskuterades
med tolken någon dag innan den första intervjun genomfördes. Tolken, som avsatte en
ansenlig del av sin tid under de veckor jag vistades i Bishozi, fick betalt för sin insats17,
men ingen ersättning utgick till intervjudeltagarna. Intervjuerna inleddes med frågor om
intervjudeltagarens (ID) uppfattning om Getbankens syfte och om deras initiala
förväntningar på vad det skulle innebära för dem, för att sedan be dem beskriva de
upplevda effekterna, efter ca 2,5 år. Exempel på inledande frågor var ”What has
participating in the goatbank project meant for you so far?”; “What are the effects?”,
“Can you tell me (more) about what is different in your life now?”; “What do you think
about this change?”; “What do others think about it?”; “Can you tell me what you do in
any one ordinary day?”. Frågorna handlade bl a också om om/hur ID ansåg att
getbanksprojektet skulle kunna förbättras. Teman som initierades successivt om de inte
berördes spontant var följande: Arbete; Barnen; Beslutsfattande (i familjen och i byn);
Drömmar; Ekonomi; Framtiden; Hälsa; Kontakter med de andra kvinnorna, och med
andra män i byn; Relationer till make och till övrig familj; Synen på sig själv. Dessa
ämnen presenterades på ett papper, för att förtydliga för ID, med en schematisk bild av
två kvinnor som pratar (efter inspiration av Thomsson, 2002, sid. 61). Ämnena var
skrivna på engelska och översatta till runyankole, det lokala språket. I allmänhet visades
bilden mot slutet av intervjun. Hela tiden utgick frågorna i stort sett från ”Hur är det
                                                  
15 Som är ett mått på välstånd i Uganda.
16 Se bilaga 1.
17 Av mig personligen, inga medel har utgått från projektet.
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nu?”, i förhållande till ”Hur var det förut?”. Oftast handlade den avslutande frågan om
inom vilket område kvinnan upplevt att den viktigaste förändringen skett.

I enlighet med reflexiv ansats förändrades frågorna något efterhand, alla frågor ställdes
inte till alla ID, och vissa teman penetrerades djupare under de senare intervjuerna än i
början. Ett ämne som behandlades mer ingående ju fler intervjuer som genomförts var
”relationen till maken”. En andra, kortare intervju med tre av de första ID genomfördes
därför, i syfte att mer utförligt fånga även dessa kvinnors erfarenheter inom det här
området. I vissa fall hade den första intervjun ägt rum i hemmiljö (se nedan), där det
varit svårt att ta upp dessa frågor.

Intervjuerna genomfördes under knappt tre veckor, i juli 2006, då det var torrperiod och
något lugnare vad gäller jordbruksarbetet (i väntan på regnperioden som normalt startar
i augusti). Intervjutiden varierade mellan 45 och 80 minuter, förutom en av de två som
gjordes utan tolk, vilken varade 2 tim och 20 min. Fyra av intervjuerna ägde rum
hemma hos ID (i några fall med barn, make eller övrig familj någonstans i närheten), en
intervju gjordes i hemmiljö men inte hos ID själv, fem intervjuer skedde i lokaler som
tillhörde skolan eller lärarna, en intervju gjordes i byns ”restaurang”, en genomfördes
utomhus i skuggan av ett träd, och en intervju gjordes i ID’s hem men via mobiltelefon
(från Kampala), då intervjun inte kunnat äga rum på plats pga sjukdom.

En av de första dagarna i byn fick jag möjlighet att presentera mig själv, uppsatsarbetet
och dess syfte och tillvägagångssätt inför alla (närvarande) kvinnor i Bishozi Women i
samband med ett stormöte. Kvinnorna informerades sedan återigen när de fick frågan
om de ville delta. Slutligen, inför varje intervjustart presenterades åter syftet, ID
informerades om frivillighet och konfidentialiet, tolkens roll förklarades, och det
betonades att det inte fanns några fel/rätt svar, att det inte handlade om ett skolförhör.
Kvinnorna fick också möjlighet att ställa frågor innan vi började, liksom de fick efteråt.

Vem är det som skriver
Uppsatsens författare är västerländsk, utbildad, per se ”privilegierad”. Kvinna i yngre
medelåldern - men inte mor18. Arbetet med uppsatsen bestod av möten med kvinnor
vars liv och vardag utspelas i en helt annan kontext. Skillnaden i positioner mellan mig
och de kvinnor jag intervjuade - liksom den kvinna som tolkade – grundades i sociala,
ekonomiska, historiska, kulturella och politiska faktorer. Min kompetens inom
utvecklingsverksamhet - och specifikt rörande förhållanden för fattiga kvinnor på
landsbygden i Uganda - omfattades av teoretisk kunskap, samt erfarenheter från min
vistelse i landet i samband med tjänstgöring i Kampala sommaren 2005, då jag också
besökt landsbygden vid ett par tillfällen. Det gör att mitt seende har emiska, ”insider”
inslag, men är övervägande av utifrånkaraktär. Mina perspektiv inför studien var
baserade i genus och feminism, som framgått i inledningen, vilket kan formuleras som
en medvetenhet om att kvinnor som social kategori, världen över är underordnade i ett
genussystem som tillmäter dem ett ”relativt lägre värde” än män som social kategori
(Thomsson, i Montgomery & Qvarsell, 2001, sid. 83). Ett sammankopplat perspektiv
var ståndpunkten att kunskap i stort konstrueras i den sociala processen, influerad av
rådande förutsättningar. Uppsatsen ger inte objektiv kunskap om projektets effekter, den

                                                  
18 Barn är som nämnts, en stark statussymbol i Uganda/Afrika en trygghetsförsäkring inför ålderdomen.
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förmedlar ett resultat skapat utifrån undersökarens position och perspektiv (Burr, 1995).
Såväl under intervjuerna som vid bearbetningen spelar maktaspekter in, och påverkar
vem som definierar ordens innebörd (Thomsson, 2002). Nämnda faktorer, och andra –
inte minst språkliga - påverkade mitt varande med kvinnorna och med tolken, deras
varande med mig, de påverkade vilka frågor som ställdes och de påverkade hur
resultatet senare förstås, ytterligare tolkas, samt hur det förmedlas.

Tolken
Tolken var 34 år, gift och fembarnsmor. Hon och maken var inflyttade till Bishozi i
vuxen ålder, och de tillhörde byns mindre fattiga. Tolken hade elva års skolgång (vilket
bara 14 procent av flickor hade 2004, enligt Unicef, 2005), och hennes engelska var
efter lokala mått god. Hon var van att översätta för svenskar när de var i byn, men hade
inte utbildning i/erfarenhet av professionell, systematisk tolkning. Hon var ordförande i
Bishozi Women och också en av de lärare som undervisade kvinnorna på lördagarna.

Analys
Alla intervjuer transkriberades i sin helhet. Analysen följde den induktiva, empiristyrda
tematiska analys som Langemar beskriver, med hänvisning till Nicky Hayes (Langemar,
2006), men inspirerades därutöver av reflexiv metod (Thomsson, 2002) och av Steinar
Kvales ”att skapa mening ad-hoc” (Kvale, 1997, sid. 184). Minnesnoteringar fördes
genom hela arbetsprocessen. Arbetsgången presenteras stegvis:

1. Efter genomlyssning och läsning av intervjuutskrifterna sammanfattades det
övergripande intrycket från varje intervju, t ex om något tema varit mer framträdande. I
detta skede återupplevdes viss frustration som också känts av under intervjuerna, över
den försvårande omständighet i kommunikationsprocessen som nödvändigheten av att
använda tolk utgör. En språkkunnig person ombads lyssna på delar av intervjuerna, för
att underlätta bedömningen av validiteten19. Den första intervjun genomlyssnades i sin
helhet, och därefter gjordes nedslag på ett par i förväg utvalda ställen i de övriga tolv. I
linje med reflexiv metod har inte bara de förtydligande och berikande översättningar
som denna ”tolk nr två” förmedlade, utan också hennes kommentarer och reflexioner -
gjorda utifrån erfarenheten att vara kvinna, ugandiska, numera bosatt i Sverige etc -
förts in i materialet och beaktats vid analysen (Thomsson, 2002).

2. I den fortsatta bearbetningen användes programvaran Open Code 2.1 (Open Code,
2006). Först söktes efter meningsbärande enheter i en lodrät analys av varje intervju.
Tre nyckelintervjuer, de som tycktes informationsrikast, inledde processen (Thomsson,
2002, sid.154). Denna lodräta analys resulterade i närmare hundratalet nyckelord. Det
höga antalet beror på att samma stycke - eller meningsbärande enhet - ofta ansågs kunna
tolkas som eller hänföras till olika fenomen. Några exempel är inkomst, utbildning,
mannen bestämmer, fattigdom, vara viktig, ledarskap, hopp, blyg, arg-ledsen,
arbetsbörda, ekonomiska beslut, digging-only, autonomi, hälsa etc.

3. Härnäst gjordes en gruppering genom OpenCode, en insortering av intervjumaterialet
med hjälp av nyckelorden i större enheter. Detta gav sex övergripande kategorier:
                                                  
19 Via Organisation of Ugandans in Sweden kontaktades en ugandisk kvinna, bosatt i Stockholm. Hon
hade god engelska, lärarutbildning från sitt hemland, och även erfarenhet av forskningsprojekt och
fältstudier, där hon intervjuat landsbygdskvinnor i jordbruksprojekt.
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ekonomi, kunskap, relationer, hopp, psykologiska faktorer, och projektet. Därefter
gjordes utskrifter av dessa sammanställningar.

4. Sedan fortsatte arbetet utan dator, genom en vågrät analys av varje kategori tvärs över
intervjumaterialet, där markeringar gjordes med olika överstrykningspennor och
anteckningar fördes. Meningskoncentration, meningstolkning och reflexion användes.

5. Efter läsningar av anteckningarna började mer nyanserade, preliminära teman ta
form. Exempel är: ”Ökad ekonomisk frihet”; ”Ökat handlingsutrymme”;
”Kunskapsutveckling”; ”Att kunna planera, se en framtid”; ”Sårbarhet/beroende av
projektet”; ”Känna delaktighet och vara till nytta”; ”Samvaro med maken”; ”Socialt
stöd/vänskap”; ”Självrespekt och andras respekt”; ”Utbildning är framtiden” m fl. De
teman som hade stark koppling till projektet (från kategori ”projektet”, i steg 3)
särskiljdes här och hänfördes till fem separata grupper: ”Hur beskrivs GB”, ”Hur kan
GB förbättras”, ”Viktigaste förändring” samt två grupper som handlade om mina
reflexioner och intryck respektive intervjudeltagarnas rapporterade tankar om intervjun.

6. För att få överblick och underlätta bestämningen av slutgiltiga teman bestod den sista
etappen i att de färg- och ID-märkta enheterna sorterades in i de preliminära tematiska
grupperna. Här skedde åter vissa omflyttningar och sammanslagningar som resulterade i
de tio huvudteman som presenteras nedan. Två av dessa är också indelade i underteman.

Mellan steg fem och sex gjordes uppehåll för kompletterande litteraturstudier. Härmed
övergick analysen från att vara huvudsakligen induktiv till att få en mer kombinerad
form, där teorier vägdes in mer i analysen.

Resultatet innehåller vissa citat. De är med nödvändighet tagna från tolkningen och är
inte citat från kvinnornas utsagor. Översättningarna formulerades oftast i tredje person
och påbörjades inte sällan med ”she said that…”. Med tanke på tolkningen måste
beaktas att citaten inte kan förmedla livfullheten och nyansrikedomen i kvinnornas svar.
Detta sagt som en uppmaning till läsaren att minnas att det inte är kvinnorna som hörs i
citaten, utan en reducerad och förenklad version av deras uttalanden. I några fall
genomfördes intervjuerna utan tolk, då är det kvinnans egna svar på engelska som
citeras ordagrant, ibland med grammatisk korrigering av t ex prepositioner eller
pronomen för att underlätta läsningen. I några fall kommer citaten från de avsnitt som
översattes i Sverige. Dessa är mer utvecklade, ger mer nyanserade bilder av utsagorna
från runyankole, men det är fortfarande inte kvinnorna själva som citeras. Kvinnorna
var mer eller mindre reserverade, uttrycksfulla och vältaliga. De formulerade sig säkert
mer eller mindre precist och poängfullt. Men framför allt - de kommer till tals via någon
annan, via denna persons språkliga och övriga tolkning och bearbetning.

Resultat och diskussion

Townsend och Zapata skriver - från den workshop i Mexico om fattiga kvinnors self-
empowerment som refererats till ovan på sid. 14 - att förändringar må vara små och gå
långsamt, sett ifrån ett socialfeministiskt västerländskt perspektiv - och kanske också ur
de berörda kvinnornas synvinkel. Likafullt kan de möjligen blygsamma resultaten



27

bereda enorm glädje och tillfredsställelse: ”Joy matters in itself […]. Please respect it!
We are all experts in our own lives” (Townsend et al., 1999, sid. 17). Det är en önskan
att också läsaren av den här uppsatsen bär med sig detta i tankarna under följande sidor.

Kvinnornas övergripande tankar om Getbankens syfte och verkningar
När kvinnorna som en öppningsfråga i intervjun ombeds beskriva projektet, vad det
syftar till enligt deras mening, så framhålls främst att det går ut på att de ska få en
(dräktig) get som ska ge dem inkomst. Vissa tydliggör också att det är deras get - inte
männens - att de själva är ansvariga för den. När geten får killingar ska den första kullen
återlämnas till Getbanken20, men därefter är de följande avkommorna kvinnans, att
besluta över. Några berättar om beslutsprocessen för att komma fram till idén om
Getbanken. Att de hade suttit tillsammans under ett träd21 och målat sådant som de
tänkte skulle hjälpa dem förbättra deras situation (höns, kor, getter, bin mm), och hur de
gemensamt bestämt att satsa på getter som ett lämpligt, lättskött djur. Som någon säger:
”if we get the goat it can help us come out of the poverty, and it can help us as a
woman, it’s the only thing we can own, and we are proud of it”. Getterna öronmärks,
som en säkerhetsåtgärd: “[Y]our husband cannot sell it, you only remain with your
goats, they continue increasing, increasing. Because they are numbered they can’t go to
the market. Now, you will remain with your goat and solve your problems”. Pengarna
går till familjebehov, i synnerhet till skolavgifter. Möjligheten att kunna skaffa medicin
eller söka vård för barnen eller sig själva framhålls. Att därutöver kanske kunna skaffa
något för sina personliga behov nämns främst av dem som har det lite lättare
ekonomiskt. Inkomsten från Getbanken kan också hjälpa fattiga och rika på olika sätt:

If you are poor you don’t have anything in your home, This goat bank can help you, because when
you get at kid [killing]… now, let me say that you are suffering, you don’t have money to go to the
hospital, you have your own kid, you can sell it and go to the hospital. And those who are rich
[…], if there is a visitor, she has got the he-goat, a kid, she can slaughter a kid and […] taking the
meet to eat. The goat bank can help poor and rich in many different ways.

Att få en inkomst är det som först nämns, men några talar också om att projektet
medfört att de får gå i skolan, de har lärt sig läsa, skriva, räkna och förstå och tala lite
engelska. Någon formulerar skolgången som ett krav, något de är tvungna att göra:
”Whenever you have a goat, you must attend the Saturday classes”. I andra fall beskrivs
det i mindre tvingande termer: ”We meet every Saturday, the project has brought
development, it brought us a lot of happiness”. Projektet har bidragit till att utveckla
byn, att höja levnadsstandarden, och alla hoppas intensivt på projektet för framtiden.
Intervjuerna avslutas i allmänhet med frågan vad kvinnorna upplever som den viktigaste
förändringen. Här poängteras fortfarande ekonomin av de flesta, men också
utbildningen lyfts fram. De som här i slutet menar att barnens skolgång samt det egna
lärandet och den personliga utvecklingen utgör största förändringen är dock
huvudsakligen de som har något bättre ekonomi, eller som är bland de yngre. Men inte
enbart, även bland de fattigaste kvinnorna betonas starkt den egna förändringen som
något mycket värdefullt, utöver det rent materiella. Dock - inkomst är det viktigaste.
Kvinnorna kan nu tjäna pengar genom ökade kunskaper, och de har lärt sig förvalta

                                                  
20 De säljs på marknaden och pengarna går tillbaka till projektet för att betala veterinär- och lärarkostnad.
21 I den workshop i bildskapande som beskrivits på sid. 18.
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inkomsten och planera ekonomin. Någon sammanfattar: ”[E]verything is changing,
because the way how they were living at first, is not the way they are living today…”.

Till att börja med lyfter alltså kvinnorna fram det som är mest uppenbart positivt för
dem, att Getbanken hjälper dem betala skolavgifter, mediciner etc. Genom projektet
tillgodoses praktiska genusbehov, som kommer hela familjen till nytta, vilket är i
enlighet med forskning beskriven ovan (bl a Moser, 1989; Batliwala, 1994). Detta sker
utifrån de behov kvinnorna själva har definierat, och på ett sätt de själva föreslagit, dvs.
i en bottom-up process (Moser, 1989; Batliwala, 1994; Kabeer, 2004). Medlet, att
handha getter är en lösning som fungerar väl i den lokala kontexten, det stämmer med
positionen som kvinna (Burr, 1995), getter ”is the only thing we can own”. Men inom
denna ordning sker en liten förändring, kvinnorna känner sig ekonomiskt friare i
förhållande till mannen, upplever mer agens. Vad som också syns är hur Bishozi är
skiktat klassmässigt, ”fattiga och rika får hjälp på olika sätt”, och projektet beskrivs vara
till gagn för dem alla. Mot slutet lyfter några fram mer av de mänskliga och sociala
resursaspekter som Getbanken innebär, utöver de materiella (Kabeer, 2004): som
betydelsen av utbildning, av att känna tillhörighet i den sociala gruppen, och den
allmänna känslan av förändring, som medför hoppfullhet (Townsend et al., 1999; m fl.).

Att lämna hemmet - bruten isolering ger kunskap, och tilltro till försörjningsförmågan
En avgörande förändring är att tillvaron inte längre begränsas till bostaden, till
hushållssysslorna och brukandet av jorden. Att komma hemifrån ger nya erfarenheter
och lärdomar, och nya framtidsperspektiv. Getbanken har skapat en kontrast till hur det
varit tidigare, och det uttrycks på olika sätt: ”Before she would just wake up, dig, eat
and sleep”; ”She was only digging, she remained at home while digging, without doing
anything” eller ”She didn’t have anything […] except the digging… but now she has to
graze the goats, she has to meet the women in the group […]”. Kvinnorna berättar nu
om variationer i dagsaktiviteterna som inte fanns där innan, och de beskriver nya
möjligheter att tillgodose familjens behov. Att gå hemifrån, träffa andra, och delta i
undervisning ger ny kunskap och nya idéer som gör sårbarheten och utsattheten mindre.
T ex kunskapen om ett alternerat, mer hållbart odlande, som förbättrar utkomsten, och
familjens hälsa genom mer varierad kost. Ökad skörd gör att det kanske t o m blir ett
överskott när familjen mättats, som kan säljas på marknaden.

[…] there is a chance in that association, [before] when I was not in the association I [was] not
having money. I [was] growing crops, the sunshine reduces the crops, never having money. So I
was not free in my family […]. So [when] I joined the association […], now I grow a small garden
but I have much money, I have a lot of money in my garden. Yes the chance I have. Now I say that
the things remain changing, changing.

Kvinnorna har idag en trygghet i inkomsten från getterna och de har lärt sig att utnyttja
getuppfödningen maximalt, t ex genom att kastrera hangetterna så att de växer och ger
ett bättre kött som inbringar mer pengar. De har erövrat ny kompetens inom hantverk
(teknik och design), jordbruk, försäljning (tillverka för att sälja; prissätta tack vare
räknekunskaper etc), och inom ekonomisk planering och förvaltning av pengarna. Ett
exempel på det sistnämnda är uttalandet ”If you have money, never eat them all”. Att
om möjligt inte sälja getterna för dagsbehov, utan vänta tills hjorden växt kan innebära
att man senare kommer att kunna köpa en ko – och därmed trygga mjölktillgången för
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barnen. Kunskapstillskottet ger hopp om en kontinuerlig förbättring av livsvillkoren,
vilket, hoppas någon, kanske kan innebära att bostadsstandarden kan höjas:

[…] she has a hope that next year she will be getting much in the project, because she will continue
making baskets, continue digging crops, so that she can get money and buy the iron sheets and put
them on the top of the house.

Några beskriver möjligheter till sparande i form av ett lokalt sparkooperativ i mycket
småskaligt format22, där flera av kvinnorna idag deltar, i små grupper, tack vare sin
inkomst från getterna. Genom att varje vecka eller månad satsa en liten summa pengar
får de regelbundet själva inkassera en sådan summa, som används t ex för att köpa något
till hemmet eller kanske en klänning. Det finns också de som har startat en liten
butiksverksamhet för försäljning av tvål, salt, paraffin, vaselin, pennor mm.

Bruten isolering är en av de viktigaste effekterna av Getbanken, och grunden för en
empowermentprocess (Batliwala, 1994). Kvinnorna i Bishozi har fått ett legitimt skäl att
lämna hemmet och denna nyvunna rörelsefrihet utgör hela skillnaden. Kabeer (2004)
har ovan beskrivit hur kvinnors rörlighet ibland tas för (ett) mått på deras agens.
Townsend et al. (1999), beskriver från Mexico, hur kvinnorna menade att de tack vare
olika projekt fått möjlighet att lämna hemmet – som var förknippat med begränsning,
stagnation och hopplöshet - för att komma ut, både fysiskt och psykiskt, vilket inger
hopp och tilltro och lägger själva grunden för känslan av kompetens, och av egenvärde.
Townsend et al. ser detta ”mode inom utvecklingsindustrin” - att möjliggöra för kvinnor
att komma samman och arbeta för bättre levnadsvillkor (vare sig det rör inkomster,
utbildning eller empowerment) - som basen för helt nya möjligheter: ”Many women
[…] who would never have been allowed by their parents or husbands or mothers-in-
law to associate freely with other women, are now encouraged to do so” (Townsend et
al., 1999, sid. 39). I Townsends grupp i Mexico samlas kvinnor för att prata
empowerment, och om att komma hemifrån säger de t ex ”I understand that when we
get out of the house, we take the ’power to’ learn other things […]”, och “when we
come outside our houses, then we are changing already…” (Townsend et al.,1999, sid.
71).

Detta ses och beskrivs också i Bishozi. Kvinnorna pratar, med glädje om att inte bara
behöva gräva eller vara i köket längre, om att de nu har så många saker att ägna sig åt.
Och när de beskriver sin tidigare tillvaro hemma, återspeglas genussystemets
förminskande syn på det oavlönade arbete som ingår i den reproduktiva rollen (Snyder,
2000): förut var de bara hemma och grävde, ”utan att göra någonting”. Detta är inte en
beskrivning av arbete som värderas, utan av kvinnors traditionella villkor ”att vara och
göra”. Men nu har något hänt, de kan/får gå hemifrån, de erövrar nya kunskaper, börjar
känna tilltro till sin försörjningsförmåga, och därmed också till framtiden. Tillsammans
med de andra utvecklas power with, som stödjer varje enskild kvinnas power from
within, och som är viktig för känslan av power to, känslan av agens, av att kunna göra
saker av betydelse för familjens tillvaro, idag och inför framtiden. Kvinnornas historier
visar också på deras kreativitet. Världsbanken (Blackden, 2004, sid. 15) nämner studier
som visat att ugandier, såväl kvinnor som män, ligger högt i entreprenörsanda i
internationella jämförelser, och detta intryck ger alltså många av kvinnorna i Bishozi.

                                                  
22 ROSCA – rotating savings and credit groups, vanlig finansieringsform bland kvinnor (Snyder, 2000).
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Detta pekar också på den ekonomiska resurs de utgör när de inte tvingas till isolering,
en insikt som präglat utvecklingsarbete sedan länge, som nämnts (Moser, 1989; Snyder,
2000, Arnfred, 2004 m fl.).

Egna pengar - minskat beroende av maken gynnar familjens utveckling
Att i större utsträckning kunna betala för skola och sjukvård, och kunna köpa annat
nödvändigt, är en stor förändring för kvinnorna som inte längre är lika utlämnade till
mannens samtycke, i de fall han vägrar ge kvinnan pengar för familjens behov, även om
han har några. Och kvinnornas pengar går alltså till att köpa medicin till ett sjukt barn,
eller till salt, paraffin, tvål, tallrikar eller kanske till stolar. Men någon gång kan kvinnan
bejaka sina personliga behov, t ex en önskan att göra sig fin i håret, eller köpa vaselin
för att göra huden mjuk. Och med egna pengar på fickan kan mannen inte neka henne
detta: ”He says, ’you go, if you have money, you go and buy what you want’ ”. Detta är
dock långt ifrån alla förunnat, men kanske något att önska sig framåt. En kvinna hoppas
t ex på nästa killing. Hon är lycklig över att kunna betala skolavgifter - barnens framtid
är hennes och mannens trygghetsförsäkring - men hon säger samtidigt: ”I’m happy but
it has not yet helped me as an individual”. Att vara mer oberoende av mannen i
ekonomiska frågor är också en viktig orsak till minskad missämja i äktenskapet:

Även om kvinnorna beskriver ett större ekonomiskt handlingsutrymme framhåller
nästan alla att besluten fattas gemensamt i familjen. Någon menar att hon gör vissa
inköp helt på egen hand, men att sitta ner och diskutera är det sätt de flesta beskriver. En
viktig aspekt av getbanksinkomsterna är dock att mannen inte kan konfiskera dessa. Det
vittnas annars om att skörden från kvinnans arbete med grödor förr kunde beslagtas av
mannen som helt enkelt gick till marknaden, sålde produkterna och behöll pengarna.

De ensamstående kvinnorna beskriver liknande lättnader som övriga, de har fått större
möjligheter att tillgodose familjens behov. Alla har fortfarande inte råd att åka till
sjukhus, men de har fått något lite bättre förutsättningar att söka vård vid lokal
sjukvårdsmottagning i närliggande by eller större stad. Dessa kvinnor diskuterar de
ekonomiska besluten med andra familjemedlemmar, som t ex vuxna barn eller föräldrar.
Detta är grundad i en respekt för den äldre generationen, som kulturen påbjuder.

Kvinnornas egna pengar ökar handlingsutrymmet och förbättrar relationen med mannen.
De diskuterar idag familjens beslut, även om han, enligt de allra flesta, bestämmer till
slut. Detta i kraft av landägare, skriver Snyder (2000), och i kraft av en ordning som inte
ifrågasätts, vilket kommer att diskuteras utförligare senare i uppsatsen. Och kvinnornas
pengar går till familjen, som så många studier visat, vilket gör att utvecklingsinsatser
idag hellre riktas till kvinnor än män (Moser 1989, m fl.). Keller (1996) skriver, ovan,
att kvinnorna kan ses som hälsoagenter, och Snyder (2000) och många andra beskriver
hur männen i kontrast, om de får lån, eller om de lägger beslag på familjens
gemensamma medel, ofta tar pengar för egna behov (t ex till alkohol). Kabeer (2004) är
dock kritisk till om kvinnors familjefokus kan tas som tecken på empowerment. Även
om det finns uppenbara skäl till varför kvinnor väljer att investera arbete och pengar i
familjens kollektiva intressen, så kan denna ” ’altruism’ ” också vara uttryck för
disempowerment, dvs ett uttryck för kvinnors begränsade valmöjligheter inom sina
specifika livsomständigheter, snarare än som något medfött och kvinnligt (Kabeer,
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2004, sid. 50). Townsend et at. (1999, sid. 66) citerar en mexikansk kvinna som, inte
oemotsagd bland de andra workshopdeltagarna men dock, uttrycker sig om sina behov:

Now it isn’t only, ’I want to be a mother, I want to care for my children, I want to earn more to
give it to my children”, but, ’I want to learn too, I want to get out into the world.

Naturligtvis handlar det om graden av fattigdom kvinnorna lever i, men kvinnorna i
Bishozi vill också kunna se till sina personliga önskningar, vilket ju någon uttrycker:
projektet ”has not yet helped me as an individual”. En anledning att beakta Kabeers
ståndpunkt, är det Snyder (2000) visar, och som framgår i Världsbankens rapport
(Blackden, 2004): att kvinnor får en sådan lättnad i relationen till mannen, fysiskt och
psykiskt, när de tar på sig kostnaderna för familjens behov, de praktiska genusbehoven,
att detta kan förklara mycket av kvinnors altruistiska, kollektiva handlande. Blackden
(2004) skriver t.o.m. att kvinnor spenderar sina inkomster på familjen just för att inte bli
ekonomiskt aktiva eller oberoende, kanske som en strategi för att undvika mäns
negativa attityder mot kvinnans ekonomiska oberoende och det våld som kan vara
förknippat med detta - då män rapporteras befara att kvinnor som når oberoende ska bli
okontrollerbara, brista i respekt etc. (Blackden, 2004).

Att ta sig ur fattigdomen - genom hårt arbete och med projektets stöd
Att Getbanken ger kvinnorna alternativa försörjningsmöjligheter känns betryggande,
inte minst med tanke på åldrandet. När det senare i livet kommer att bli för tungt att
odla jorden finns möjligheter att överleva på andra sätt, t ex genom tillverkning av
korgar och mattor, eller kanske genom att ha lärt sig sy kläder, något som flera hoppas
att Bishozi Women Culture Center ska skapa förutsättningar för. Bakom den
förmedlade känslan av ökad trygghet och framtidstro kommer någon gång också en
annan önskan till uttryck, en dröm om att inte längre behöva göra ett så fysiskt tungt
arbete för sin överlevnad. Att helt enkelt slippa gräva. Getbanksprojektet beskrivs ha
lagt grunden för en rörelse bort från det fattigaste skiktet av befolkningen:

I was poor last time [before the project], I was not having anything, anything […], but when I got
the goats… now I’m not poor […]. I say that I’m not poor, because in Uganda, we know that poor
are the people who don’t have anything, like a hen, like a goat, never having anything […]. But if
you have like three goats, like four goats, you have hens, you have a house, you have chairs in your
house […], you are not poor. You are poor [a] little. For me I’m poor [a] little, but not most poor.

Men för att överleva i och för att kämpa sig ur fattigdomen krävs hårt arbete, något
kvinnorna är vana vid och beredda till. Arbetsbördan ifrågasätts inte, kvinnorna vill vara
en ”hardworking woman”. Men någon enstaka tillstår: ”Now, I’m working so much, yes
[…]. It’s too much. [But] I don’t have any problems, because if you don’t work, you
can not get more. Because you can work and then you get much”. Och ofta uttrycks,
som nämnts glädjen över att ha mycket (olika saker) att göra, till skillnad från livet före
Getbanken:

[I am happy. F]irst of all, now I have a goat, on top of digging, on top of cooking for the kids, so I
make sure I take the goat to eat, and then I rush to make sure the kids do not come back and find
the food is not yet ready.

Att kvinnorna börjat tjäna pengar, och också att de tillbringar mer tid borta från
hemmet, har påverkat männen. Vissa män har börjat arbeta mer än de gjort tidigare, och
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familjen ökar därmed sammantaget sina inkomster. Kvinnorna förklarar att makarna nu
arbetar gemensamt för familjens framtida utveckling, och detta har inte funnits innan.
Då levde de i större utsträckning sida vid sida, men inte nödvändigtvis i gemensam
strävan: ”Before, the husband used to stay at home and do nothing”. Nu formar de
istället mer av ett arbetsteam, vilket bidrar till att öka hoppet om en bättre framtid.

Sammantaget ger kvinnorna uttryck för tillförsikt och hopp om framtiden. Tack vare
eget hårt arbete - och tack vare Getbanken. Tidigare var tillvaron präglad av osäkerhet
och misstro: ”They were not happy before the [project], because they did not know what
the future was… they did not know the future”. Men därmed är tillförsikten också starkt
förknippad med Getbankens fortlevnad, och en viss oro uttrycks:

If she continue getting money.. she [will] work hard to develop her family, but […] without the…if
she continue getting something to push her up she will automatically continue developing, but she
is like [if] she don’t know if it will continue...

Denna starka önskan om kontinuitet formuleras på olika sätt: ”If everything goes well,
we feel like you can still continue to help us, and give us more help, and we will
continue to develop”; “[You Swedish people] always come to meet with us, to advice us
where we go wrong and keep with us”; “I can expect so many interesting things […] so
we will gain [from] how [you] can give us the advice, how to live, how to get money
[…], how to learn how to cook our food, so we can gain much”.

Tillförsikten, grundad i kvinnornas upplevelse av att deras, som alltid, hårda arbete, nu
ger en annan utdelning än tidigare, för tankarna till Zimmermanns (1995) psykologiska
empowerment, som ju betonar en ökad känsla av kontroll över sin egen tillvaro,
motivation till kontroll, och self-efficacy. Kvinnorna förmedlar också samma starka
glädje och drivkraft som syntes hos tolvbarnsmamman i Vi-skogen, en personifiering av
empowermentprocessen, av power from within. Vad som också framhålls i flera fall, är
en ny förekomst av ekonomiskt samarbete mellan makarna, dock framkommer det inte,
förutom i ett fall, att det också gäller hushålls- och hemarbetet. Men en positiv
förändring har med säkerhet skett, grundad i att kvinnan trätt ur sin renodlat
reproduktiva roll, och nu går in på mannens område genom att bidra med inkomster.

Kvinnorna är naturligtvis angelägna, i detta intervjusammanhang, att lyfta fram det
positiva - med all rätt, många förändringar har skett. För det finns en aspekt, det myckna
arbetet, som bara någon enstaka (en av dem med många barn) talar om: ”Now, I’m
working so much, yes. […] It’s too much […]”. Någon av de ensamstående kvinnorna
talade också om skolnärvaron, som ”nödvändig” för att få geten, vari kan tolkas in den
hårda arbetsbelastningen. I Mexico förklaras, i en utförligare formulering, vad som sker
när ett projekt startar (Mercado i Townsend et al., 1999, sid. 124):

”Womens’ work. Well, yes, it goes up. When we go to a meeting or to the organisation […] we
have to leave the housework not done. You just have to forget something […] here to cope with
something there […] and then you still have to do [it] when you get home. I mean, that’s why we
have more to do. We leave our jobs at home […].

Världsbanksrapporten (Blackden, 2004), liksom Snyder (2000) beskriver, som nämnts,
hur kvinnor arbetar betydligt mer än männen i Uganda. Men när det satsas på kvinnor i
utvecklingsprojekt så anses de trots detta alltid ha tid, skriver Sonalde Desai (med
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referens till Kabeer, 1992, i Desai 1994, sid. 140). Artikeln rör indiska förhållanden,
men Desai pekar också på det ökande antalet kvinnoledda hushåll, bl a i södra Afrika.
Desai menar, liksom Kabeer (2004), och Moser (1989), att insatser riktade till kvinnor
kan riskera att förstärka ojämlikheter, och skriver att hon inte hört om
utvecklingsprogram som tar i beaktande och medvetet försöker involvera männen i
hemarbetet. Samma sak skriver Arnfred (2004, sid. 78, med citat från DAWN23, 2000):
”Income generating activites for women are promoted, but a redefinition of sexroles to
alleviate the resulting double burden is ignored”.

Men kvinnorna i Bishozi är beredda att arbeta. Otiso beskriver hur själva definitionen
av kärlek i traditionella ugandiska familjer ligger i ”den unga [hustruns] förmåga att
uppfylla socialt definierade könsroller” (2006, sid. 85). Medan män har fri tid att t ex
träffa vänner, består kvinnans fritid av mindre tunga sysslor som kanske diskning. Men
att kvinnor ofta upplever utvecklingsprojekt vara värda extra arbetsbelastning,
observerar också Townsend et al. (1999), i Mexico.

Intrycket av kvinnornas förmedlade upplevelse av agens dämpas av hur tydligt den
verkar vara förbunden med att projektet ska fortsätta. En fara vid utvecklingsansatser,
som bl a Moser behandlat (1989). Och Batliwala (1994) beskriver från Bangladesh, hur,
i program med medvetandegörande i fokus, det läggs vikt vid att kvinnorna inte ska
utveckla en syn på sig själva som passiva hjälpmottagare, utan stimuleras att lägga tid
på diskussioner av vad som är disempowering i deras situation - ”empowerment begins
in the mind […]” (Batliwala, 1993, citerad i Townsend et al. 1999, sid. 40). En kvinna i
Mexico - en rådgivare, företrädare för en NGO - berättar också om hur kvinnor lätt
hamnar i ett beroendeförhållande. Det är en utmaning att hjälpa kvinnor på gräsrotsnivå
bygga egen kapacitet utan att fastna i ömsesidiga beroendeförhållanden, utifrån att
kvinnorna snabbt ser rådgivaren som någon som ska vara ”såväl advokat som
sekreterare och psykolog”, skriver Alberti (i Townsend et al., 1999, sid. 145). Också
Rowlands (1995) behandlar problemet med att professionella ofta faller in i ett alltför
styrande arbetssätt som är disempowering för kvinnorna, och menar att det kräver ett
medvetet och fortlöpande egenarbete för att modifiera dessa beteenden, och att det är
viktigt att sträva efter en tydlig kommunikation kring ömsesidiga förväntningar.

Utbildning för barnen - nyckeln till fortsatt förändring
Framtidstron är starkt kopplad till lärandet. Kunskapstörsten uttrycks av flera och
formuleras t ex så här: ”She feels she wants to learn more. She is eager to learn […]”.
Ett resultat av detta är att det viktigaste nu blivit att trygga barnens skolgång. Om
kvinnorna tidigare inte riktigt insåg detta utan tänkt att det räckte att barnen (i bästa fall)
gick några år i primary school, är nu strävan att ta dem, både flickor och pojkar, genom
såväl primary som secondary school24. Några har därtill tankar om universitet: ”If they
can pay fees for their child[ren] and the child can go to university she will be so happy,
happy”, eller “I wish my daughter to go to school and learn and learn until the end...
Like finishing the university […]”. De flesta svarar också, på en fråga om hur de ser på
sina döttrars framtid, att de vill att de ska gå i skola och skaffa en utbildning innan de
bildar familj. Här kommer en generationsskillnad i ljuset: när någon av de äldre
skrattande önskar att barnen ska ”[…] produce so many children!”, uttrycker ofta de
                                                  
23 Development Alternatives for Women in the New Era, en feministisk grupp i tredje världen.
24 Primary school omfattar sju år, secondary fyra år, uppdelat i två steg.
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yngre kvinnorna att två till fyra barn skulle vara lagom, då blir skolavgifterna lättare att
betala: ”Because I don’t want her children to stay at home without learning”.

Projektet har skapat medvetenhet kring vikten av utbildning, en insikt som präglar allas
berättelser. Kvinnorna tvekar idag inte att skicka barnen till skolan - i kontrast till innan
då de ibland lät dem stanna hemma. Den gamla inställningen var ett resultat av kultur
och tradition påpekar kvinnorna, av att de när de var små, liksom deras mödrar (och
även fäder) själva aldrig fått gå i skolan. Det var ”[I]gnorance of the parents, they did
not know the importance of education, but since [the project] was introduced they know
the use of education and [the women] are happy to go to school”. “Okunskapen” gjorde
också att det vid projektstarten varit svårt att få tillåtelse av make och föräldrar att gå till
skolan. Men kvinnorna berättar hur detta förändrades så snart de kom hem med en get.

Socialisering och utbildning i Afrika sker traditionellt via gradvis social integration för
att lära barn social kompetens och delat ansvar i familjesystemet och samhället, som
Bame Nsamenang beskriver (2006, med referens till Nsamenang, 2004). Idag önskar
kvinnorna i Bishozi, därtill, att både döttrar och söner ska få formell skolgång. Studier
världen över visar på samband mellan kvinnors utbildning och födelsetal, och bl a
Blackden (2004), ger siffror från Uganda, där en kvinna som genomgått secondary
school (9-11 år) i genomsnitt föder nästan fyra barn färre än en kvinna utan utbildning
(3,9/7,8). Simeen Mahmud och Anne M.Johnston citerar Caldwell (1982, i Mahmud &
Johnston, 1994, sid, 152) som menar att ”education prepares women to respond to more
opportunities, challenges traditional values, and weakens the authority of the old over
the young, as well as of men over women”. Men - att barnen går i skolan ökar också
kvinnans arbetsbörda, och flickornas. Traditionellt får flickorna också avbryta skolan
tidigare än pojkar, för att arbeta hemma, eller av ekonomiska skäl (Blackden, 2004;
Keller, 1996; Otiso, 2006; Snyder, 2000; unicef, 2005).

Kanske finns det inslag av social önskvärdhet i kvinnornas svar om att de önskar att
döttrarna utbildar sig, och skaffar färre barn - då svenska värderingar, både om
jämställdhet och utbildning blir alltmer kända, bl a genom tolkens vistelse i Sverige.
Samtidigt visar det ändå på en empowermentprocess (Kabeer, 2004), med
värdeförskjutning hos kvinnorna grundad i erfarenhet, och tecken på ökad tilltro till
försörjningsförmågan.

Gruppens betydelse – kunskap, vänskap, gemenskap, egen utveckling
Det har beskrivits ovan hur kvinnorna förvärvat kompetens inom en mängd praktiska
områden. Dessutom lär de sig engelska. Detta framhåller de allra flesta som något av
oerhört stort värde för dem. Flera poängterar att de hade önskat förstå och prata mer
redan, så att intervjun hade kunnat ske utan tolk. Utbildning är en stark statussymbol i
Uganda, förbunden med eliten, särskilt detta att kunna tala engelska (Otiso, 2006).
Engelska är själva tecknet för kvinnorna att de är utbildade.

Kunskap
En grund för all inlärning är att kvinnorna lärt sig läsa och skriva, vilket den absoluta
majoriteten inte kunde tidigare. I skolan lär de sig nu, med denna nya färdighet, att ta
hand om sin familj, med hjälp av kunskap om hygien och hälsofrågor, att bruka sin jord
och sköta sina djur på bästa sätt, de lär sig om vikten av utbildning, och av att samarbeta
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med andra, att planera och sköta sin ekonomi, att budgetera, etc. Undervisningen
baseras främst, enligt rektor, på en publikation utgiven av jämställdhetsministeriet, om
Functional Adult Literacy-FAL25

Läs- och skrivkunnigheten betyder dock så mycket mer än praktiska kunskaper. Att
kunna signera ett dokument - istället för att som tidigare sätta sitt tumavtryck – ökar
kvinnornas integritet och ger dem stolthet. Även männen är stolta över dem, berättar
några. Oberoendet och integriteten stärks också genom förmågan att nu själv kunna läsa
ett brev, att slippa behöva be en annan person om hjälp, som då får insyn i privata
affärer. Det finns också tidigare erfarenheter av att ha fått sitt namn förfalskat då någon
sökte ekonomisk vinning genom att samla namnunderskrifter. Allt detta gör att barnens
utbildning åter betonas, de måste gå i skola och bli kompetenta, självständiga individer.

Vänskap och gemenskap
Men detta att mötas regelbundet i grupp betyder först och främst gemenskap och
samvaro. Att komma ifrån den socialt avskurna tillvaron i hemmet för att träffas och
prata - tipsa, hjälpa, stötta varandra, skratta tillsammans. Och de yngre kvinnorna hittar
möjligheter att kanske organisera sig i ungdomsgrupper, tack vare lördagsträffarna i
skolan. Samvaron och kunskapen, tillsammans, har gjort en stor skillnad: ”When they
started the project they started to talking to each other and now they know what is good
for their families and they advice each other […], they are now independent. ‘We know
what to do’ ”. Detta utbyte sker i första hand utanför undervisningen, på rasterna, eller
före och efter själva skoltiden. Det är då det finns tid och utrymme att ta upp de problem
som kan ingå i familjelivet: när man inte kommer överens med sin make, eller när det är
problem med barnen. Kanske är vissa frågor, t ex om äktenskapet, alltför känsliga att ta
upp inför alla, men då har det istället knutits vänskapsband, som saknades innan, och
som gör att man nu kan anförtro mera intima spörsmål åt någon speciell person. I
gruppen finns också de äldre kvinnornas goda råd, eller kanske bara ett välgörande,
igenkännande lyssnande. Allt i kontrast till hur det var innan, då kvinnorna ofta var
hänvisade till ensamt grubbel.

I mötet med de andra kvinnorna finns också plats, inte bara för problem utan också för
ens förmåga att sprida glädje:

[A]t first she remained at home doing like this [sitting alone]… when you are sitting alone…
maybe you are miserable, you remain there [tolken pratar tyst], but now she come at school, she
use to speak some words which can make the people laugh [tolken talar kraftfullt].

Egen utveckling
Att uppleva sig ha en uppgift i gruppen är viktigt, inte minst för de äldre kvinnorna, som
kan känna sig osäkra i skolmiljön, vilket inte betyder att de inte uppskattar att gå i
skolan. Tvärtom, de är lyckliga: ”[B]ecause at [my] age I am a student, I can’t believe
it!”. Insikten att ha en funktion att fylla genom att dela med sig av sin livserfarenhet till
de yngre gör att denna kvinna känner sig viktig, hon har något att ge i utbyte mot de
andras råd och hjälp när det gäller skolarbetet, t ex att läsa och skriva. Också de som har

                                                  
25 Vuxenundervisningen är uppdelad: 50 procent FAL och 50 procent läs/skrivförmåga och engelska. Se
bilaga 2 för kapitelrubriker i FAL-publikationen. Sverige har inte förespråkat riktlinjer för innehållet i
kvinnornas undervisning, bara att de ska ges möjlighet att lära sig läsa, skriva och engelska.
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olika officiella positioner i Getbanken (eller i något av de andra projekten i Bishozi
Women) känner sig viktiga och är lyckliga och stolta över detta. Att ha fått andras
förtroende medför helt nya erfarenheter och kunskaper, som t ex att tala inför grupper,
att genomföra möten, leda debatter och föra protokoll. Det har även inneburit ny
kunskap om hur pengar kan förvaras på bank och om hur man övervakar att planerade
aktiviteter utförs och går rätt till, för att försäkra sig om att ”Things should not die”.

Uppdragen inbringar andras respekt, också makarnas respekt. Människor kan fråga efter
dem i byn, de är representanter och kända, kanske t.o.m. utanför Bishozi. Men även om
de flesta kvinnor i Getbanken inte har någon officiell uppgift och kanske inte är
individuellt kända utanför byn, så är Bishozi Women kända långt bortom byns gränser,
och detta fyller alla med en enorm stolthet och inte minst tacksamhet mot projektet. De
kan möta människor från grannbyarna som intresserat frågar: ”You people, who go to
school…how are you?”. Den kunskap kvinnorna förvärvar och den förändring hela byn
genomgår ökar kvinnornas självförtroende och självkänsla. T ex kan detta skönjas i en
intervju där kvinnan tillfrågas om hon känner större självförtroende än tidigare, och hur
hon i så fall vill beskriva begreppet:

To feel confident? Like to feel… feeling free, or feeling happy in your mind. Feel that you can do
something, feel that ‘I can do it’ […] Like having experience to do something. And do you feel that
that has grown in you? Yes!

Känslan av att idag kunna agera annorlunda än tidigare uttrycks av flera kvinnor
angående att tala inför gruppen, eller i andra kollektiva sammanhang, t ex vid
lokalpolitiska möten eller vid tillfällen då kvinnorna kanske besöker andra byar för att
berätta om Getbanken: ”The organisation, the project helped her because they meet
every Saturday and she meet different people and she can now speek in front of
people”; ”Now she is confident, she can go out and talk, because since the project
started, they go to the meetings, and she stands up and talk”; “Yes, I feel happy of
speaking in front of people. The meetings on the group on Saturday has helped […]”;
”[W]hen they are speaking runyankole [in a meeting] she participates”. En ung, ogift
kvinna har tack vare projektet, och det stöd och uppmuntran gruppen erbjudit henne,
upptäckt att hon vill utbilda sig till präst (utöver att ta hand om sina brorsbarn, vars far
dött av aids). Dessa kvinnor berättar alla hur de varit blyga, nervösa, rädda - helt ovana
vid - att prata med andra människor, innan de anslutit sig till Getbanken, men att de idag
känner sig kapabla att göra det. Också om det finns män närvarande. Några av
kvinnorna har lokalpolitiska uppdrag, som de menar att de idag sköter på ett mer aktivt
sätt än innan, beroende på de erfarenheter Getbanken har bidragit med.

Kvinnorna har lärt sig mycket och utvecklats mycket. T ex vet de idag hur man reser
fram och tillbaka till en närliggande by, en ny kunskap och en ny möjlighet att röra sig
som inte fanns före getbanksprojektet. Och de kan sitta och prata med en utlänning,
vilket inte heller hade varit tänkbart förut. Dessa förändringar beskrivs av kvinnorna i
formuleringar som förmedlar omvälvning, transformation: ”Before she was blind, but
now she can see”; ”I was like if I was in the boot of the car, but now I am out and I
know what to do and I’m educated”; “[…] to come from backwardness and do certain
things you never used to do, I think that’s development”; “Now she has understood the
world, she has developed and she knows how things are done.”.
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Gruppen har spelat en avgörande roll för kvinnorna, och utvecklingen illustrerar deras
self-empowermentprocess på ett mycket slående sätt. Hur Getbanken har satt igång
något som ökar kvinnornas resurser, såväl de materiella som de mänskliga och sociala
(Kabeer, 2004), och de förmedlar också agens, ”I know what to do”; ”I can do it”.
Kvinnorna utstrålar en ökad power from within, och en power with, en känsla av agens
på såväl individ- som gruppnivå, som ger dem möjlighet att göra saker de inte fått,
kunnat eller vågat göra tidigare, dvs. deras power to (do) har ökat. Kvinnornas citat
motsvaras av liknande från Mexico, där en kvinna säger att ”when we are in the house,
we say, ’We can’t make anything happen’, or ’I can’t, I’m not fit to do it, because I’m a
woman’ […], when you begin to join in you realise you can”, eller “ ‘Now that we
belong to the organisation, we are learning so much, we are waking up’ “ (Townsend et
al., 1999, sid. 71; 111). Townsend skriver vidare hur viktig gruppen är för kvinnornas
insikt om att familjens svårigheter inte beror på dem själva, och att de delar problemen
med andra, en stor avlastning. Kvinnorna i Bishozi beskriver också hur de får oändligt
mycket råd och hjälp från varandra i olika frågor, och ”nu vet de vad de ska göra”.
Gruppen är ett viktigt, stödjande nätverk som ger kraft och mod ”to go out and prove
ourselves” (Townsend et al., 1999, sid. 93).

Och – den kunskapsmängd som kvinnorna både har och skapar tillsammans, kommer
varje familj och hela byn till gagn. De kunskaper och det självförtroende kvinnorna nått,
t ex när det gäller att tala inför andra, får en betydelse för kvinnornas politiska
deltagande. Ett tidigare snarast passivt representantskap utövas idag kvalitativt
annorlunda, mera aktivt. Kvinnorna har utmanat sin rädsla, och den socialt konstruerade
förståelsen av vilka de är håller på att förändras, deras identiteter påverkas (Burr, 1995;
Rowlands, 1995). De ser sig alltmer som kompetenta, de har något att säga på mötena
och de gör det, de handlar, uttrycker ”voice” (Gergen 1989, i Burr, 1995). Istället för
som tidigare, när de var isolerade, har de idag en stark kollektiv identitet, de tillhör the
women of Bishozi. Att tillhöra en grupp är nytt, och det har betydelse för kvinnornas
möjlighet att agera kollektivt för sina intressen - medan män traditionellt haft lättare att
mötas (Burr, 1995).

Förhållandet till Mannen
Kvinnornas handlingsutrymme i förhållande till männen har ökat ojämförligt. De kan
idag lämna hemmet för att följa undervisning, gå på ett möte, eller för att besöka andra
byar. Allt vilket hade varit otänkbart tidigare, då de varit hänvisade till hemmet, oftast
till köket26, som en av de gifta kvinnorna berättar:

’Before, women [were] always backdoors’. They were always behind, could not come in front to
meet someone, to greet, they were supposed to stay behind. Unless your husband calls you to come
and greet or unless it is a woman whom you have grown up with, that’s the only person you can
come out and greet.

Männens acceptans har frammanats, i avgörande grad, av den ekonomiska vinning
familjen gjort genom kvinnornas deltagande i getbanksprojektet. Det berättas hur
projektets upplägg noggrant förklarats för männen innan en kvinna blev medlem. Trots
detta, vilket beskrivits ovan, var några av männen initialt fientligt inställda, men
ändrade attityd då de fick se geten: ”[T]here is a change because when he saw the things

                                                  
26 Som på den fattiga landsbygden i Uganda oftast är en liten separat hydda vid sidan av bostaden.
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she brought at home he was happy.” Männens insikt, att kvinnans skolgång var ett
obligatoriskt villkor för att få behålla geten, hade föranlett kommentarer från männen:

’[N]ever remain at home on Saturday. On Saturday, just go to the school, never stay here’ […]. My
husband has liked that thing: I will go to the association and learn what other women learn. But
that idea comes from [the project].

Männen accepterade sedan successivt allt lättare projektet pga. den konkreta utveckling
de såg i sin familj: förutom geten, också hur kvinnorna förändrades. En av kvinnorna
beskriver sin egen utveckling så här: ”[I]t’s like when you are dirty and then you bathe,
you become clean”. Männen är glada för kvinnornas skull, för sin egen del och för byns
skull, för dess utveckling. Detta beskriver många av de intervjuade. Men inte alla vågar
lita på männens positiva inställning. En kvinna, som lever ensam, är inte övertygad om
att en ny man skulle tillåta henne att gå i skolan, och detta kommer hon aldrig att
riskera, och vill därför inte gifta sig igen. Hon arbetar hårt för att försörja sin familj,
men hon är oberoende.

Good behavior
En förändring som kvinnorna särskilt pekar på är att de idag är mycket bättre på att
kommunicera med sina män, och de är bättre på att visa dem respekt. Detta formuleras
som att de har lärt sig ”good behavior”. Detta innebär att artigt hälsa på sin make då de
kommer från skolan och att dela med sig av vad som hänt under dagen: [Y]ou know you
are behaving well when you come from school in the afternoon and greet him ’God
afternoon, Sir’ [viss ironi hos ID, enligt övers.]”. Good behavior består också av att
hantera makens utskällningar eller dåliga humör genom att inte svara tillbaka utan hellre
vänta på att utbrottet ska lägga sig, och det består av att inte ifrågasätta så mycket vad
mannen ber dem göra utan att i större utsträckning gå hans vilja till mötes, om det inte
finns skäl för att inte göra så - skäl som kvinnan i så fall idag kan framhålla för honom.

De yngre kvinnorna lär sig det goda uppförandet av de äldre, och alla är överens om att
klimatet i hemmen har blivit bättre, lugnare och öppnare. Männen är glada och
uppskattande över kvinnornas sätt att visa dem respekt. När de görs delaktiga i orsaken
till att kvinnorna ska gå hemifrån kan de lättare ge sitt samtycke, utan att behöva vara
rädda för att kvinnan ska föra sin man bakom ljuset, eller söka upp andra kvinnor för att
tala illa om honom, som någon förklarar det. Råden från de äldre kvinnorna kan också
bestå i att acceptera om mannen säger att han inte har pengar, att ta hans ord för det, och
inte se honom som en lögnare. Att vara evigt arg, ledsen eller upprörd löser inte några
problem, menar en av de yngre, gifta kvinnorna. Att rådfråga maken i stort och smått är
ett led i det goda uppförandet, och det är nödvändigt för att skapa ett förtroligt och
tillitsfullt klimat, så att när de i någon svår fråga verkligen behöver mannens råd ska det
finnas en grund för en god kommunikation, förklarar hon vidare. Kvinnornas goda
beteende har också banat väg för ett annorlunda, mer respektfullt bemötande från
männens sida, och det har möjliggjort ett samarbete makarna emellan som inte fanns
tidigare, vilket också beskrivits ovan. Flera berättar att de tidigare levde som i tystnad
sida vid sida, och bara diskuterade basala frågor om överlevnad för dagen. Genom
Getbanken har kvinnorna lärt sig ”How to cooperate with the husband”, vilket alltså får
återverkningar: ”[A]fter the meetings the man sees that now the woman is well-
behaved, and so the man had to change, because the woman now was calm”.
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Det ökade samarbetet märks, menar en av representanterna för Getbanken, som att
mannen kanske kan ta lite ansvar för familjen om kvinnan är upptagen med projektet.
Det finns också exempel på att mannen sökt arbete externt, då han inte vill vara ensam
hemma utan kvinnan: ”[Y]ou know that women can stay at home, but a man cannot stay
[at] home without anyone”. Detta bidrar till att familjens inkomst utökas, och också till
att mannen slutat stjäla kvinnans inkomst från jordbruket, som nämnts innan. I något
fall har kvinnan aktivt påverkat sin man att arbeta mer, utifrån sin nyvunna insikt om
betydelsen av att kunna betala utbildning för barnen. Tidigare har hon inte vågat ta upp
hans blygsamma arbetsinsats: ”The man was not working before and the woman was
not happy about it, but because he is the head of the family you just keep quiet”.

Utöver dessa exempel har männen, som också nämnts tidigare, låtit sig inspireras av
kvinnornas aktiviteter och kvinnornas förändring, vilket gjort att också männen
organiserat sig. Några av kvinnorna framhåller just detta, att de nu arbetar tillsammans,
kvinnor och män, både för sin familj och för byn. Det skapar tillfredsställelse för alla
parter. Andra kvinnor – ofta de yngre - ger dock ett tveksammare intryck vad gäller
förändringen i deras relation till mannen.

Att kvinnorna i projektet lär sig ”good behavior”, och att männen omtalar det, är något
som påverkar kvinnorna även utanför familjen, i förhållandet till andra släktingar och
bymedlemmar. De tänker på sitt rykte som getbanksmedlemmar. Någon av de
ensamstående kvinnorna beskriver hur hon inte skulle vilja riskera att bli ifrågasatt:
”Now you people who are going to school… do you learn… did you go to school to
learn [to] refuse to cooperate…?”. Om hon tidigare ibland avstått från att hjälpa någon,
så är hon idag istället glad att bifalla frågan. Hon har insett att om hon hjälper en granne
vid ett tillfälle kan hon själv få hjälp vid ett annat.

Mannen - the head of family
Även om kvinnorna beskriver nya och bättre förutsättningar att gemensamt med maken
besluta i familjefrågor, så är mannen, som nämnts, den som bestämmer. Men att
gemensamt diskutera i familjen är en stor förändring till det bättre. Detta förfarande
beskrivs ofta som att kvinnan har en handlingsplan, som presenteras för och godkänns
av mannen. Men något ifrågasättande av hans position som familjens överhuvud och
avgörande beslutsfattare, i en familj med man och hustru, förekommer inte. Landets
kultur och tradition gör detta otänkbart. Men en av de gifta kvinnorna funderar ändå lite
tyst över frågan: ”Can we be equal?”. Och nämner att ibland har det hänt att kvinnorna
under en gruppsammankomst diskuterat regeringens budskap om att kvinnor ska känna
till sina rättigheter. Detta lättar upp tillvaron, menar hon, tanken på att det kanske kan gå
att ifrågasätta kvinnors situation.

Våld i äktenskapet
Kvinnornas annorlunda ekonomiska position gör dem mindre nödgade att fresta på
mannens tålamod genom att be om pengar, och därmed är de också mindre utsatta för
risken att väcka hans missnöje och eventuella aggressiva, våldsamma utbrott:

[…] because you know, when you are poor in the family […], your are depending on another. You
are depending on him, you can ask him [for] so many things. But when you have your money you
can do what you want, there is no reason of asking him that ‘I want salt, I want a soap, I want, I
want’, because when you ask him so many things he can be angry, ha can not be happy”. But when
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you have your money, you can buy a soap, you can buy… then he is saying that… he can not say
that ‘I’m tired of you’. So when you have your income, you can be happy with your family, so
there is no reason of being angry.

De berättelser om våldsuttryck som förekommer beskriver hur det varit innan
Getbanken. Att mannen använt våld mot kvinnan hade tidigare oftast hänt i samband
med att hon varit borta från hemmet. Någon av de äldre kvinnorna vill här förtydliga att
detta ofta ledde till slagsmål mellan makarna, inte till att bara han slog henne.
Getbanken har nu legitimerat kvinnornas rörelsefrihet och ingen talar om att det
förekommer våld av den anledningen idag. En annan orsak till missämja som förekom
tidigare beskrivs som verbala attacker från makens sida, snarare än fysiskt våld, där
kvinnorna oftast tyst hade utstått förolämpningar, ”bad words”. Detta kunde förekomma
då kvinnan uppmanades utföra arbete, eller när mannen druckit alkohol. Men gräl
förekommer (naturligtvis) fortfarande, och ofta är orsaken lätt att härleda, menar en av
de yngre, gifta kvinnorna: ”[T]he only problem is that one of poverty”. Alkohol är ett
annat.

Att kvinnornas förändrade position idag också kan påverka deras förhållningssätt i
sexuella frågor antyds i något fall: när kvinnan inte behöver tigga längre kan hon känna
sig friare att avvisa en oönskad sexuell invit. Minskat beroende ger ökad självrespekt,
och inte minst, mannens ökade respekt. Uppgifterna varierar när det handlar om hur
gruppen fungerar som stöd i dessa frågor, men om kvinnorna tidigare vid konflikter
med mannen var utlämnade till önsketankar, i ensamhet, om att lämna honom och
återvända till barndomshemmet, så kan de nu söka stöd hos varandra, vänner emellan. I
den informella gruppen, som beskrivits ovan, får och ger de råd om hur de ska hantera
och bemöta männen om de är aggressiva, och någon säger att de också kan diskutera
frågor relaterade till sexualitet, t ex att säga nej. En kvinna utövar familjerådgivning,
hon går hem till familjerna och hjälper dem reda ut problem. Hon tycker att Getbanken,
med det sociala nätverk och kollektiva kunskapsmassa som projektet möjliggör, gjort att
hon utvecklats i sin funktion. Men även om gruppen på ett informellt plan är hjälpande
och stödjande så diskuteras inte dessa frågor inom ramen för vuxenundervisningen,
menar en annan, gift kvinna: ”Because what we learn there is cultural activities, English
speaking, writing and reading, we don’t learn how the men work in the families”.

Getbanken har på många sätt påverkat relationen mellan kvinnorna och männen.
Männen, som traditionellt ansett att kvinnan ska vara i hemmet har, av ekonomiska skäl,
tänkt om och skördar nu frukterna av kvinnornas inkomster, och de har också själva
börjat bidra till familjen på ett nytt sätt i flera fall. Den traditionella
könsarbetsdelningen, som gör att kvinnor och män lever utan mycket interaktion (Otiso,
2006), har i någon mån luckrats upp, och kvinnorna beskriver en stark glädje och
tillfredsställelse över det samarbete som istället växer fram, och som gynnar såväl deras
egna familjer som hela byn. Ett helt nytt klimat utvecklar sig, som är uppenbart
välgörande på alla nivåer, den personliga, den relationella och den kollektiva, och
kvinnorna ger uttryck för ”voice” i flera fall (Burr, 1995; Rowlands, 1995; Townsend et
al., 1999).

Dock, vad som i mycket tycks ha medierat förnyelsen är det som formuleras av nästan
alla intervjuade som ”good behavior”, vilket är den av de bidragande orsakerna, utöver
inkomster, som gör männen så positivt inställda. Med respekt för kvinnornas
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landvinningar, och deras berättigade glädje över en uppenbart förbättrad situation – och
med risk för etnocentriska tolkningar - är det viktigt att reflektera över det som mycket
forskning visat, att kvinnor som erövrar en grad av empowerment, på ekonomisk,
personlig och social nivå använder strategier, sociala praktiker, som innebär att de
grundläggande maktstrukturerna mellan könen inte utmanas. De skaffar sig mer
informellt inflytande men upprätthåller samtidigt bilden av den traditionella ordningen,
därför att de har lika mycket att förlora på en social ruptur, som de har att vinna, och att
uttrycka för mycket ”voice” i hemmet kan leda till ökat våld (Kabeer, 2004).

Batliwala (1994) beskriver, hur fattiga män, som ofta är nästan lika disempowered som
kvinnor – vad gäller tillgång till och kontroll över resurser - till att börja med stöder
kvinnors inbringande av resurser till familjen. Motståndet dyker upp om/när kvinnor
börjar konkurrera om makten på den offentliga scenen, eller om/när kvinnorna börjar
utmana patriarkala familjerelationer. Om männen börjar frukta att kvinnorna kommer
att uppnå mer än dem, eller när inte bara praktiska genusbehov aktualiseras, utan även
strategiska (Moser, 1989). Vilket också konstateras i Mexico, även Townsend et al.
(1999) menar att saker börjar hända (först) när maktrelationer utmanas. Världsbankens
Ugandarapport konstaterar också att den viktigaste formen av empowerment är kopplad
till familjesfären: till frågor om landrätt, beslutsfattande och till kvinnors obetalda arbete
(Blackden, 2004).

Det faktum att männen visar kvinnorna större respekt, och utsätter dem för mindre våld,
när de tar på sig mer av försörjningsansvaret för familjen (Blackden, 2004; Snyder,
2000), är också, ur ett socialt inlärningsteoretiskt perspektiv (Burr, 1995), mycket
förstärkande och uppmuntrande för kvinnornas beteende. De undviker lidande och får
istället erkänsla, vilket är psykologiskt viktigt då de är inne på ny, osäker mark, där de,
som Townsend et al. (1999) skriver, måste utmana sin rädsla (inte minst för
konfliktrisken). Kvinnornas ”goda beteende” sätter i sig igång en positiv kedja, då de
uppvisar allt färre beteenden som kan utlösa männens missnöje. I Mexico beskrivs, på
liknande sätt som i Bishozi, att en ”good wife is submissive, makes no difficulties for
her husband, never contradicts him, and suffers his rudeness or adultery in silence”,
men också att denna uppfattning håller på att utmanas, i en värld i förändring
(Townsend et al., 1999, sid, 138). Att kvinnorna värnar om relationen, kan också ses
som att de på ett mer effektivt sätt utför de traditionella, reproduktiva uppgifterna, där
dessa beteenden kan anses ingå.

Kvinnorna i Bishozi visar att en empowermentprocess är igång men de har samtidigt ett
beteende som stämmer kontextuellt väl med deras position som kvinna. Härmed ökar
deras status men inte med automatik deras autonomi. Det händer att männen i Bishozi
komplimenterar lärarna för att kvinnorna numera är så ”wellbehaved”, vilket ytterligare
förstärker kvinnornas beteende, de blir angelägna att tänka på sitt rykte, sin status i byn.
Dyson och Moore (i Mahmud & Johnston, 1994, sid. 156) definierar autonomi som
”equal decision-making ability with regard to personal affairs”. Kabeer (2004) menar att
status ofta är att bete sig i enlighet med rådande värderingar, och med de val som
förknippas med dessa värderingar. Om de möjliga valen är i linje med kvinnors
strategiska behov kan status och autonomi vara förenliga, annars kan status vara motsats
till autonomi, och då också till empowerment. Diskussionen om kvinnornas ”good
behavior” i Bishozi, anknyter till dessa synpunkter. De får idag röra sig på ett
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ojämförbart friare sätt, men ska förklara för mannen vad de ska göra – ett tecken på
männens rädsla för, och kontroll av denna kvinnornas ökande frihet (Blackden, 2004).

Vad gäller beslutsprocesserna i Bishozi, så har ett större samarbete kommit till stånd –
kvinnorna har kommit en lång väg - men att mannen bestämmer i slutändan kan inte
ifrågasättas. En av kvinnorna frågar sig, som nämnts: ”Can we be equal? Vilket är vad
Batliwala (1994) pekar på: fattiga kvinnor är inte vana att tänka utifrån sig själva eller
göra val, ifrågasättande är inte tillåtet, de växer upp med en internaliserad förståelse om
detta som något naturligt. Enligt Snyder (2000) är, som nämnts, grunden till detta att
männen är de som äger land i Uganda, och Otiso (2006) pekar också på att männen
genom hemgiftsystemet också ser sig som ägare till kvinnorna (och barnen) och till
deras arbetskraft, varför männen fattar de flesta ekonomiska beslut även om de inte
själva producerar hushållsinkomsten. Avskaffande av hemgift har diskuterats, utan
resultat, sedan Uganda blev självständigt 1986, enligt Otiso (2006). Hemgift leder till att
”såväl män som kvinnor uppfattar att män ’äger’ kvinnor och att kvinnors arbete därför
är att både sörja för och serva männen” konstaterar Världsbanken (Blackden, 2004, sid.
40). En ugandisk kvinna formulerade det så här i Världsbanksstudien Voices of the Poor
(1999): "Men rape within the marriage. Men believe that paying dowry means buying
the wife, so they use her anyhow at all times. But no one talks about it." Genom
hemgiftsystemet ges män sexuella och reproduktiva rättigheter samt rätt till kvinnornas
arbetskraft, skriver också Alayne Adams och Sarah Castle (1994), om Västafrika.

I Bishozi berättar kvinnorna att deras nära relationer har förbättrats tack vare projektet,
när de inte längre ligger männen till last ekonomiskt, och när männen nu accepterar att
de lämnar hemmet. Och det finns något exempel på att kvinnornas power from within
ökat så att de även vågar ha synpunkter på den sexuella samvaron. Säkert spelar den
sociala kontrollen en viktig roll, männen vet att kvinnorna nu har ett forum, konflikter
kan inte längre hållas inom hemmet på samma sätt. Här finns sannolikt också en önskan
hos kvinnorna att förmedla bilden av positiv förändring, och dessutom är normen att
inte prata om, eller rapportera våld inom äktenskapet, vilket gör ämnet svåråtkomligt.
Det bygger också på den traditionella förväntningen på kvinnor, de förväntas lida i
tysthet, hålla ut, vara starka, de har dessutom ofta internaliserat uppfattningen att
männen har rätt att utöva disciplin (Blackden, 2004; Murphy, 2003; Walter et al., 1999).
Detta illustreras i Bishozi av några av kvinnorna som att de söker en förklaring till, och
ett rättfärdigande av att mannen har varit våldsam mot dem, det är deras eget fel, t ex
”jag såg inte efter korna” – trots att korna är mannens ansvar.

Men positiva förändringar har som sagt skett, utifrån kvinnornas ökade självkänsla och
gruppens stöd. Men det är osäkert hur mycket av de strategiska aspekterna av
kvinnornas tillvaro som diskuteras, i förhållande till de praktiska (Moser, 1989). En
kvinna nämner som sagt en gång då det diskuterats, och att hon då upplevde det
avlastande och välgörande att tänka på att kvinnors situation kan ifrågasättas. Johnsson-
Latham (2004, sid. 27) pekar också på vikten av att åtgärder mot analfabetism blir till
”functional literacy”, som gör kvinnor och flickor medvetna om sina rättigheter. Det är
oklart vad som behandlas i kvinnornas vuxenundervisning i Bishozi, men läroboken i
Functional adult literacy (se bilaga 2) ger intrycket att det är mycket av traditionella
värderingar som förmedlas tillsammans med praktisk kunskap och konkreta färdigheter.
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Men begreppet empowerment bygger ju just på vikten av att skapa en ny, kritisk
medvetenhet om den omgivande verkligheten (Batliwala, 1994; Moser, 1989;
Rowlands, 1995, Townsend et al., 1999). Detta i sig bidrar till ökat självförtroende och
självkänsla, power from within, och power with så att strävan mot förändring kan ske på
ett sätt som, parallellt med det personliga - relaterade till beslutsfattande i familjen och
det privata hanterandet av mannens våld - också går utöver detta. Christine Kenwood
citerar Tolman (1995, i Nightingale & Cromby, 2001, sid. 241) som menar att
”individernas hjälplöshet besegras… när de inser sina samhälleliga naturer”. Och
Batliwala (1994) betonar som sagt, från programmen i Bangladesh, vikten av att
uppmuntra kvinnor att ta tid för diskussioner och reflektioner om sina mer
övergripande, strategiska behov. För detta krävs dock oftast extern influens, menar
Moser (1989), liksom Nira Yuval-Davis (1997) som menar att i tredje världen tränger
tankar och förståelser kring genus sällan ner från staten till landsbygden, som mer styrs
av kultur och religion. Detta stämmer ju också med Kellers (1996) beskrivning av
klyftan mellan akademiker och gräsrotskvinnor i Uganda. Kvinnorna i Bishozi skulle
säkert därför dra nytta av extern input, men i form av regionalt/lokalt förankrad
kompetens (Townsend et al., 1999).

To be proud and feel free – aspekter av den fysiska och psykiska hälsan
Getbanken har påverkat kvinnornas och familjernas hälsa såväl fysiskt, som psykiskt,
vilket återspeglats genom uppsatsen. Kvinnorna har fått kunskap om betydelsen av
varierad och näringsrik mat, vilket nu styr odlandet över året, och de ökade inkomsterna
har givit dem bättre råd att förse sina familjer med mediciner och sjukvård. Dock
varierar dessa möjligheter mellan kvinnorna:”What she gets, the income is not a lot, it
can’t be enough for everything, you need a lot of money to go to a big hospital”.

Insikt om vikten av hygien och renlighet är en annan aspekt av hälsa, som tydligt lyfts
fram. Kvinnorna har fått större förståelse för att de måste hålla sina hem, sig själva och
barnen rena. Särskilt viktigt är det när de eller barnen ska gå till skolan:

First [before the project], when the children were going to school, she did not bother whether they
had washed [the] clothes, but now she must know that every Sunday she must wash their clothes so
that the children can go to school on Monday. Another thing, the plates and cups did not used to be
washed, at first she did not bother, but now she must wash everything because she know that the
health is [important].

Denna nyvunna medvetenhet och omsorg bidrar till kvinnornas självkänsla och stolthet:
”[W]hen you have money you buy soap, you wash – you look good!”; ”She is proud of
her home, it is clean, even though she doesn’t have chairs, she knows how to look after
her goat, she knows how to take care of her home”. Det är viktigt idag att visa inför
andra att man sköter sitt hem och sin familj. Hoppet om att i framtiden kunna höja sin
levnadsstandard, att kanske kunna skaffa sin första stol, eller mera möbler, fler getter
eller kanske ett större hus, bidrar ytterligare till att känna tillförsikt och stolthet, och är
en kontrast till tidigare: ”[S]he didn’t have the hope of anything, and she did not know
anything”. Nu finns en ny tilltro: [T]he dreams have not come true as I want, but I know
that my dream will come”. Att ha en egen get hade för några år sedan för vissa varit en
omöjlig dröm. Att den nu förverkligats stärker kvinnorna, såväl i förhållande till andra i
byn som i förhållande till de egna barnen. Och det påverkar barnen: ”The children are
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happy when they see goats coming from their own home […]. ’Whe have something of
our own… other families might have goats, but at least now also we have ours’ ”.

Den kollektiva stoltheten är också stark, som nämnts. Att tillhöra en by där så mycket
händer, som andra känner till, beundrar och avundas. Kvinnorna känner sig viktiga och
är måna om att göra gott intryck på andra, t ex genom att tänka på sitt yttre, och genom
att uppvisa det ovan diskuterade goda beteendet i samvaro med andra. De vill vara goda
förebilder, goda representanter för projektet. Getbanken har medfört en förnyelse som
gör att kvinnorna idag berättar att de känner sig lyckliga och fria, till skillnad mot
tidigare, då de ofta var arga, ledsna, upprörda. Det är till stor del kopplat till deras ökade
handlings- och rörelseutrymme i förhållande till mannen:

Now, when I’m here [in the interview] I am free […] I come from here whenever it is what and
what o’clock. I can go but my husband can not say anything, anything angry, […] I feel free […].
[Before the project] I was angry if he told me anything […], now I can’t be angry, because […] he
is not angry with me and now I’m not angry with him. I feel free!

Upplevelsen av frihet i förhållande till mannen formuleras också så här:

When I was at home I was not happy because I keep on hearing the words when my husband say
that ’You go to dig’. I [would] go immediately. But now when he tell me [that] I can say that ’No,
I don’t have time to dig because I want to go to [another village], or to school on Saturday’. But
[before the project], I did not have any chance to go there.

Den ökade självkänslan illustreras i flera kvinnors berättelser om att de idag vågar tala
med maken på ett annat sätt, och några menar, som tidigare sagts, att de också kan föra
fram egna behov och åsikter i relation till sexualitet och barnafödande. Genom projektet
har kvinnorna fått information om familjeplanering och användning av preventivmedel,
och flera nämner att de vill, och ska försöka, övertala mannen att inte skaffa fler (eller
så många fler) barn. Den starkare självkänslan illustreras också i en kvinnas fasta
beslutsamhet att sätta sina flickor i flickskola när de kommer upp i högre nivåer. Detta
för att undvika de sexuella trakasserier hon vet förekommer från både lärare och
manliga elever, från de tidiga tonåren, när barnen kommer till secondary school.

De kvinnor som inte lever i äktenskap berättar också om känslan av att vara fri, kopplad
till att inte längre behöva arbeta lika mycket på andras mark, eller vetskapen om att av
egen kraft kunna försörja sig och familjen, utan en man.

Kvinnorna i Bishozi bekräftar det många studier visar, att kvinnor som utbildas främjar
barnens hälsa. De är t ex mera benägna att använda sig av mediciner, och av hygieniska
rutiner som minskar risken att barnen utsätts för magsjukdomar (Desai, 1994, med
referens till Caldwell et al., 1990). Kvinnors hälsofrämjande beteende är anledningen till
att utbildning för kvinnor är en av Världsbankens primära hälsorekommendationer
(1993, refererad i Desai, 1994). En annan tänkbar hälsoeffekt av kvinnornas förändrade
livsstil - med bruten isolering i hemmet och möjligen därmed något minskad total tid i
köket - som inte berörts men som är värd att nämnas, är att de genom att vistas mer
utanför köket minskar sin och de små barnens exponering för föroreningar och gifter
från eldningen av träbränsle. De luftvägsinfektioner som dessa orsakar är det tredje
största hälsoproblemet för barn i Uganda, efter malaria och diarré (Blackden, 2004).
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Att kvinnorna känner power from within tillräckligt för att uttrycka ”voice” i frågor om
reproduktion och sexualitet, dvs att de för upp frågor om familjeplanering på familjens
diskussionsagenda, kan ses som tecken på att de börjar våga förhandla om strategiska
genusbehov och livsval (Moser, 1989; Kabeer, 2004). Om det lyckas innebär det att de
minskar de risker som är förknippade med graviditeter och förlossningar (Keller, 1996).
Att också börja våga föra upp frågor som användning av kondom, och därmed minska
sin utsatthet för HIV/aids är också ett mycket tydligt tecken på self-empowerment, även
om det är tveksamt om kvinnorna befinner sig där. Det finns många tankar om
kondomer i Uganda, t ex att de inte ska hålla, som en kvinna sa, de förknippas med
promiskuitet och att kräva kondom anses föra in misstänksamhet i förhållandet (Keller,
1996; unicef, 2005). Dessa frågor, tillsammans med diskussionen ovan om våld i
äktenskapet, hänger alla samman med män, och berör det som Townsend et al. (1999)
konstaterade som centralt för landsbygdskvinnorna i Mexico - att self-empowerment
handlar om att skaka av sig sina rädslor. Rädsla, män och rädsla för män kom upp i alla
diskussioner där, skriver Townsend.

Kvinnorna i Bishozi berättar, åtminstone en del av dem, hur de idag kan tala med sina
män om frågor de inte berört tidigare - då de möjligen talade om hur de skulle ordna
mat för dagen, som någon sa. Många av kvinnorna formulerar detta som att de känner
sig fria. Här tillkommer naturligtvis deras möjlighet till fysiskt rörelseutrymme också.
Uttrycket att känna sig fri känns igen från Walters et al. (1999) artikel om emotionell
stress (distress) för kvinnor i Ghana och Wales, som har titeln ”Your heart is never
free”, citerat från en ghanesisk kvinna, vilket anspelade på att kvinnan alltid kände sig
oroad Författarna diskuterar att trots att kvinnorna i studien kom från länder med
mycket olika utvecklingsnivåer så finns det gemensamma teman i intervjuerna som
tyder på att det är ”something about the structure of women’s lives that creates distress”
(Walters et al., 1999, sid. 140). Genus spelar roll för kvinnors brist på tillgång till
resurser vilket i kombination med deras stora ansvar för reproduktiva uppgifter skapar
liknande känslor av ”distress”, oavsett om det finns kulturella skillnader i uttrycket av
dessa. Också Murphy konstaterar kvinnors utsatthet (2003), och många studier
behandlar sambandet mellan fattigdom och emotionell stress, vilket gör kvinnor mer
utsatta, skriver Syed Ahmed, Mushtaque Chowdhury och Abbas Bhuiya (2001), och
refererar till Världshälsoorganisationen WHO som konstaterat att kvinnor drabbas 1,6
gånger oftare än män av depressions- och ångestbesvär (1998, i Ahmed & Chowdhury,
2001).

Depression är inget känt begrepp i Bishozi, och frågan om kvinnorna är/varit
deprimerade ställdes inte. Men flera sa att de tidigare ofta var arga, ledsna, upprörda
eller kände sig miserabla. Och de beskrev hopplöshet, och att de tidigare inte brytt sig så
mycket om sin eller barnens hygien, om städning och tvättning, eller om att alltid skicka
barnen till skolan. När de talar om ”före projektet” förmedlas en bild av håglöshet.
Dessa känslor och beteendebrister ingår bland diagnoskriterierna på depression enligt
DSM-IV. Boltons et al. (2004) studie som refererats ovan, som studerade förekomst av
depression i Uganda i en region nära Bishozi (där de fann en förekomst på 20 procent,
men inga könsskillnader), utarbetade ett lokalt validerat, till DSM-IV kompletterande
diagnosverktyg, med exempel på funktionsnedsättningar. De fann då t ex att funktioner
som personlig hygien, omsorg om barnen, samt att tvätta, diska och städa var nedsatta
hos de kvinnor som definierades av både sig själva och andra som deprimerade. Hos
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männen var det snarare beteenden som t ex att delta i begravningsceremonier, möten,
byns utveckling, sociala tillfällen samt att planera för familjen som påverkades.
Funktionsnedsättningarna hos kvinnorna var mindre uttalade än hos männen, vilket kan
spegla att kvinnor inte förväntas uttrycka sina känslor och behov, och att de är tvungna
att uppehålla sina reproduktiva funktioner (Batliwala, 1994; Bolton et al. 2004;
Townsend et al., 1999).

För kvinnorna i Bishozi tycks det som att håglösheten har ersatts av energi, glädje och
framtidshopp, ett tecken att empowermentprocessen bryter känslan av ”distress”. Detta
formuleras väl i Rodwells definition av begreppet (1996, sid. 308): “Empowerment is
seen as an energizing experience, that mobilizes resources and enables change in
creative ways. When one is empowered one experiences a sense of hope, excitement
and direction”. Säkert har Getbanken haft denna effekt och utan att låta bli att glädjas
över detta kan det här, liksom tidigare, vara motiverat att reflektera över kvinnornas
önskan att förmedla sin lycka över projektet och dess goda effekter, och också att se det
anormala i den situation som intervjun utgjorde, med uppmärksamhet och svenskar på
besök. Ahmed & Chowdhury (2001) undersökte mikrokreditprojekt i Bangladesh och
dess påverkan på emotionell stress bland fattiga kvinnor. De fann inga signifikanta
förbättringar (kanske pga. projektet endast löpt 22 månader) men de nämner att många
studier underlåter att beakta den stress som inkomstgenererande projekt kan åsamka
kvinnor då de innefattar att bryta mot traditionella normer och beteenden. De sociala
praktikerna utmanas, vilket för tillbaka till att kvinnorna måste bygga power from
within för att hantera sin rädsla (Townsend et al., 1999). Vilket i sin tur återkopplar till
vikten av gruppens stöd och att de uppmuntras diskutera, bygga medvetenhet och
ytterligare öka gruppens power with.

Drömmar, tankar om framtiden
Men alla kvinnor förmedlar som sagt ökat hopp i någon form, kopplat till sina olika
behov. De drömmer om att barnen ska vara friska och växa upp och några drömmer om
att senare kunna skicka dem till universitet. De som saknar egen mark drömmer om att
kunna köpa land, för att inte längre behöva slita så hårt på andras jordar för att tjäna
ihop familjens mat. Åter andra drömmer om att de inte ska behöva arbeta fysiskt och
gräva så mycket, utan kunna sitta hemma och ”bara dricka mjölk”. Men samtidigt -
tankarna om framtiden är villkorliga. Att planera för eller drömma om hur det ska bli
sedan, förutsätter att de är i livet, vilket här uttrycks av en kvinna, som snarast tillhör de
mindre fattiga: ”If I’m still alive… you are asking my plans if I’m still alive? Yes…
Then I think I want to educate my children […] I dream for the good health for the kids,
and education”. Detta skildrar i mycket vad kvinnorna drömmer om, utbildning – för
förändring. Och att kunna säkra barnens trygghet och framtid, oavsett vad som händer:

I dream to get money, leaving poor to become rich. And to continue my English. […]. If I get
money, I can take the money to the bank […]. And when I am here, or whenever I’m not around
[not alive], my child can continue studies.

Att lära sig engelska är en dröm nästan alla uttrycker. Så att de i framtiden ska kunna
prata själva, om allting och utan tolk, med de många långväga gäster de hoppas att byn
ska få besök av, när de tack vare Bishozi Women Culture Center snart kan erbjuda logi.
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I Townsend et al. (1999) återges, från en studie med fattiga kvinnor i Indien (i detta
referat), de ämnen som togs upp när de tillfrågades om sina drömmar. De nämnde
identitet, fritid, tid att drömma, erkänsla och respekt, kärlek, bekräftelse, frihet… Basala
behov som mat och tak över huvudet kom längre ner på listan, konstaterade författarna
förvånat. Också dessa värden kan tolkas in i svaren från kvinnorna i Bishozi, även om
de inte kunde formuleras/översättas med samma precision. Patricia McFadden (2004),
afrikansk feminist, kan kanske göra sig till språkrör för kvinnorna:

Most African women, given the choice, would opt for a modern, dignified life, with education for
themselves and their children, with tap water and a school in close proximity; with choices on what
contraceptives to use and how many children to have; with electricity and a safe, aesthetically
pleasing home to live in, and with the right to be an autonomous individual who can relate to other
humans through systems of choices which fulfil them as persons and as part of their communities
(McFadden, 2004, sid. 69)

Kan Getbanken förbättras?
Kvinnorna hoppas att projektet i framtiden ska kunna utvidgas och nämner områden
som har diskuterats inom projektet, t ex sjukvårds-/barnmorskeverksamhet, en lokal
marknad i byn, och nya, gemensamma fruktodlingar. Men den grundläggande önskan
som framförs är helt enkelt att Getbanken ska fortsätta att finnas: ”What she wants is the
continuity, and themselves developing more”; ”[W]e want the continuity”. Endast
positiva synpunkter på hur projektet drivs idag uttrycks: ”She is saying that the goat
bank is good”. Det finns ett passé inom Getbankens historia, då en tidigare ledare
missbrukade makten. Ett öppet klimat och frånvaro av ryktesspridning är därför viktigt
att slå vakt om menar några. Detta berörs dock bara av ett fåtal av de intervjuade.

Att uttrycka någon form av kritiska synpunkter, eller förslag på tänkbara förbättringar,
mot ett projekt som bidragit med så stora förändringar, och dessutom framföra dem i
den aktuella intervjusituationen var inte enkelt. Det är sannolikt att kvinnorna är rädda
att projektet ska tas ifrån dem om de inte verkar nöjda. En annan orsak till att frågan
besvarades fåordigt var att den oftast översattes på ett sätt som gjorde den diffus och
mångtydig (enligt senare översättning). Säkert finns såväl språkliga som andra
förklaringar till detta. Tolken har ett mycket stort förtroende bland kvinnorna, men hon
har icke desto mindre en maktposition. Gräsrotsledare får, som Townsend et al. (1999)
påpekar, power over, genom att de får tillgång till resurser och information som alla inte
har. Genom projektets organisation skapas en hierarki, där en liten klick har mer makt,
och ofta går dessa positioner också till personer som redan har mer av power over från
början, t ex genom att de har språkkunskaper de andra saknar, skriver författarna. Denna
situation har Bishozi Women alltså redan känt av med sin första ordförande. Den
nuvarande ordföranden, tolken, har valts av en bred majoritet och hon är omvittnat
omtyckt och demokratisk. Idag finns också en något större samlad kunskap i engelska
än när projektet grundades. Men, som Townsend et al. (1999, sid. 96) menar, att nå ett
framgångsrikt ledarskap som möjliggör power with för gruppen, är inte självklart
genom en hierarkisk organisation. I Mexico experimenterade olika grupper med delat
eller roterande ledarskap, för att skapa nya former för distribution av makt och för att
stimulera fleras förmågor och utvecklingspotential. Detta behövs t ex vid byte av
personer på ledarposterna, i de fall det finns en tidsbegränsning: ”once the women have
been representatives […] the rest begin to depend on them. Problems come with change
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[…]. Leaving the position is hard for them, because they don’t wish to, and the new
women are often afraid of responsibility…” (Zapata, i Townsend et al., 1999, sid. 100).

Också Rowlands (1995) menar att det tar tid att bygga upp självkänsla och
självförtroende hos fattiga och marginaliserade, och att det kan vara frestande för många
utvecklingsinsatser med fokus på empowerment att arbeta med dem som redan har
kommit en bit. Och därmed kanske man missar att nå de allra fattigaste. Detta var fallet
med Bishozi Womens första ordförande. Idag är situationen en helt annan, men kanske
måste ändå ledarskapsfrågan beaktas och diskuteras regelbundet.

Metoddiskussion

Kunskapen som formulerats och framförts i den här uppsatsen kan, som sagts
inledningsvis, sägas förmedla ett visst mått av emiskt perspektiv, då jag vistats i Bishozi
under några veckor. Men trots närkontakt med livsvillkoren i byn så upplevdes dessa
inte utan skydd. För att citera en erfaren forskare som beskriver detta väl: “We see
without sharing the poverty, hunger and malnutrition. We are ‘rural development
tourists’ […]“ (Chambers 1984, citerad i Townsend et al., 1999, sid. 62). Jag var
främmande i kontexten, kvinnorna var på hemmaplan, experter på sin livssituation. Men
de saknade utbildning, och behärskade inte engelskan. De fick frågorna översätta åt sig
och de var i varierande grad rädda att inte svara ”rätt” på dem. Min position som student
från Sverige gjorde att jag sammankopplades med projektet, trots att mitt ”oberoende”
framhölls flera gånger. Kvinnorna ifrågasatte inte att bli intervjuade, ingen avböjde att
delta. De såg det troligen som sin ”responsibility” att svara på frågor, som en del i
projektet. De flesta kände sig dock troligen väldigt positiva - reaktionerna efteråt var
oftast glädje och stolthet över att ha talat med en utlänning - men några uttryckte oro
över att kanske inte ha svarat rätt. Andra tyckte det var stimulerande och utvecklande.
Några önskade att de talat engelska så att vi hade kunnat föra samtalet utan tolk.

Tolkens överordnade status i förhållande till kvinnorna påverkade säkert öppenheten i
svaren på de mer personliga frågorna, liksom när det handlade om eventuellt kritiska
synpunkter på Getbanken, som nämnts. Men hon hade som sagt samtidigt ett stort
förtroende bland kvinnorna. En positiv faktor, och vad jag ser som en förutsättning, var
att vi alla var kvinnor, detta hade vi gemensamt i samtalen. Det är svårt att sia om vad
en utomstående tolk hade inneburit, säkert såväl fördelar som nackdelar. Kvinnorna
hade kanske känt större frihet att dela med sig av privata tankar, men kanske på
bekostnad av en allmän trygghetskänsla. En spekulation är att en utomstående,
professionell tolk kunde ha givit ett rikare resultat. Tyvärr fanns inte detta alternativ.

Att inte behärska mer än några få uttryck på det lokala språket gav insikt i hur vanskligt
det är att intervjua med tolk. Svaren formulerades med nödvändighet i tolkens
vokabulär, och var i mycket resultaten av den ansträngning som såväl intervjudeltagaren
som tolken gjorde (var för sig, och gemensamt) för att förmedla hur mycket
getbanksprojektet betydde för Bishozi. Detta gjorde sammantaget att variationer och
nyanser var svårfångade. Att arbeta med tolk var inte likt en vanlig samtals- eller
intervjusituation, och Wadensjö (1987, sid. 286) beskriver också dialogtolkningen som
ett paradoxalt fenomen. Tolkanvändaren ska ”nonchalera tolkens närvaro men ändå vara
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uppmärksam på vad hon eller han säger […]. I ett vanligt samtal är det naturligt att se på
den som talar”. Denna den normalt eftersträvade ögonkontakten med intervjudeltagaren
minskade nu, då blickarna i mycket riktades mot tolken. Efterhand som jag lättare
förstod engelskan var jag mer uppmärksam på detta. Kvinnorna hade i varierande grad
ögonkontakt med mig. Det var förknippat med hur ovana de var vid att prata med
utlänningar, och antagligen också med hur de ville förhålla sig till tolken. Min övriga
påverkan på intervjusituationerna kan, grundat i min förförståelse och min position, bl a
ha varit en viss förväntan om att Getbanken hade medfört förändringar. Jag kan därmed
ha påverkat genom att ha förstärkt vissa svar med tonläge, mimik och kroppsspråk, och
att på motsatt sätt ibland uppvisat beteenden som inte var förstärkande (till följd t ex av
upplevd misskommunikation). En annan påverkande faktor, som nämnts, var att tolken
hade besökt Sverige. Därmed hade hon vissa kunskaper t ex om levnadsstandard, och
om synpunkter på jämlikhet, utbildning etc. Detta hade säkert påverkat kvinnorna redan
innan genom att de hört berättelser, och det påverkade i något fall intervjuerna, genom
att tolken ibland kunde styra svaren utifrån vad hon bedömde vara socialt önskvärda
svar.

För att ha bättre underlag för en validitetsdiskussion genomlyssnades, som beskrivits i
metoddelen, delar av materialet av en språkkunnig och i förhållande till projektet neutral
person. Här bekräftades till viss del de kommunikationssvårigheter som ibland upplevts.
Dock, i takt med att intervjuandet fortskred blev tolken allt skickligare i att ligga nära
frågorna, och också i att återge ID:s svar mer korrekt. Den bild som förmedlades i det
ursprungliga materialet var relativt onyanserad och den var också mer entydigt positiv
än den bild som framträdde efter den andra översättningen. Här fick data mer relief,
man kunde skönja mer av svårigheterna i kvinnornas situation, av deras tvivel och oro,
men också mer av innebörden i det hopp och de förändringar de berättat om.

Utifrån denna extra genomgång och översättning, den systematiska bearbetningen och
analysen och med grund i här förda diskussion, är den empiriska förankringen i
materialet sådan att resultatet kan sägas ha givit meningsfull kunskap om och förståelse
för hur Getbanken har inverkat i kvinnornas liv. Hade undersökningen genomförts
lokalt hade andra frågor och svar formats, utifrån en annan språk- och kulturkompetens,
och utifrån en annan typ av interaktion. I föreliggande fall har istället en utomstående
blick i mycket bidragit till de aspekter som lyfts fram. Dessa aspekter exemplifierar
förändringar i kvinnornas livssituation som Getbanken hittills bidragit till, och resultatet
har därmed kvalitativ generaliserbarhet. Urvalet har bidragit till att ge en inblick i vad
dessa förändringar kan betyda för olika kvinnor, i olika familjesituationer, åldrar och
klasser, och den inre generaliserbarheten kan antas vara relativt god. De tretton kvinnor
som ingått i undersökningen utgör ett urval som kan förmodas ha fångat upp ett relativt
stort spektrum av de erfarenheter av Getbanken som finns bland kvinnorna i Bishozi.
Det finns skillnader, som studien visat, men Bishozi är totalt sett en by i djup fattigdom,
invånarna utgör en relativt homogen grupp. Kanske har de gifta kvinnorna kommit till
tals mera än andra, även om urvalet omfattade olika civilstånd. Datastyrd relevans
gjorde att urvalet kompletterades med några av de allra yngsta i projektet. De äldsta
kvinnorna, ofta änkor, har däremot inte intervjuats, ofta av hälsoskäl. De
intervjudeltagare som pratade engelska har haft viss genomslagskraft då deras
erfarenheter var lättare att fånga, vilket åter kan spegla en klasskillnad och ha medfört
att de fattigaste kvinnornas livssituation inte kommit fram tillräckligt.
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Slutdiskussion

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad Svenska Getbanken hittills inneburit för
kvinnorna i Bishozi, om kvinnorna pga. projektet kunnat utveckla ”nya värderade sätt
att vara och göra”. Ur berättelserna framträder en bild av att projektet medfört att
kvinnorna gått från en tidigare tillvaro i isolering och hopplöshet, till en ny som innebär
social gemenskap, delaktighet och ökad tilltro till framtiden. De har beskrivit hur de
tillägnat sig kunskaper och färdigheter som bringat inkomster och ökat kvinnornas
självförtroende och sin självkänsla, vilket lett till förändringar i de dagliga aktiviteterna
och i förmågan att se till familjens (och i viss mån egna) behov. De har berikat sitt liv
med sociala kontakter och också de nära relationerna har förändrats positivt. Kvinnorna
beskriver en gynnsam påverkan på såväl barnens som den egna hälsan, såväl fysiskt
som psykiskt. Kvinnorna har ökat sin power from within och sin power to, underbyggda
av den gemensamma känslan av power with. En empowermentprocess kan därmed ses
på personlig nivå (självkänsla och förmågor), i de nära relationerna (förmågan att
förhandla, påverka kvalitén på relationen samt beslut) och på den kollektiva nivån
(samarbete på övergripande nivå). Kvinnornas mänskliga och sociala resurser har ökat,
liksom deras voice och agens. Enligt Kabeer (2004) är ju empowerment den process där
kvinnor utvidgar sina möjligheter att göra strategiska livsval i en kontext där detta
tidigare inte varit möjligt. Denna möjlighet har sannolikt ökat för kvinnorna i Bishozi.
Kvinnorna är inte fria, men friare än tidigare att välja värderade sätt att vara och göra.

Men alltjämt är de styrda av rådande sociala praktiker, utifrån sin underordning i
förhållande till männen. Tillvaron dikteras av de villkor, de möjliga positioner som är
knutna till att vara kvinna. Hit hör t ex den ojämlika fördelningen av arbetsbördan, att
män är slutgiltiga beslutsfattare och att våld i större eller mindre grad tillhör kvinnors
vardag. Man kan säga att Getbanken har kommit en lång bit med att tillgodose
kvinnornas praktiska genusbehov, men att projektet inte (hittills, eller enligt vad som
framgått) adresserat de strategiska genusbehoven i större utsträckning. I Bishozi
Women’s projektplaner framträder ett antagande om att genom att tillgodose kvinnornas
behov (som de själva formulerat vid projektstarten) kommer jämlikheten att öka. Enligt
Moser (1989), är detta inte med nödvändighet sant. Antagandet stämmer överens med
dem som rådde inom t ex ansatsen för fattigdomsbekämpning, och effektivitetsansatsen
(beskrivna ovan), och som, menade Moser, oftast bara ökade kvinnornas totala
arbetsbörda därför att de förutsatte kvinnors obetalda, och också mycket elastiska
arbetsinsats. Ansatserna negligerade kvinnors trippla roller.

Getbanken - som tillgodoser familjens gemensamma behov, inte kvinnors specifika, och
som avlastar mannen vad gäller utgifter - kräver skolnärvaro av kvinnorna (vissa
perioder två ggr/vecka), men det nämns inte att man kräver en motinsats av männen i
hemarbetet. En stor del av hushållen är också kvinnoledda, och barnens ökade skolgång
innebär att föräldrarna uppmanas ge utrymme för dem att sköta visst skolarbete hemma,
vilket ytterligare ökar den totala arbetsbelastningen för såväl kvinnor som barn (då
särskilt flickorna kan man förmoda). Moser (1989), Desai (1994), Townsend et al.
(1999) tar alla upp att om inte genus och genussystemets verkningar diskuteras och
beaktas i utvecklingsinsatser finns en risk att kvinnorna i praktiken bara exploateras.
Också Världsbankens rapport (Blackden, 2004) understryker att kulturella normer och
attityder måste tacklas, då de visat sig vara så avgörande för att bekämpa fattigdomen.
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Könsarbetsdelningen skapar vad Blacken kallar en ”tidsfattigdom” hos kvinnor, och den
måste utmanas. I Mexico diskuterade kvinnorna hur männen skulle fås att engagera sig:

We should use this meeting not just to comfort each other, personally or as a group, but to find a
way of thinking positively about our work. For us, as women, more work… means more
satisfaction and the chance to learn, as leaders or just by joining in the projects. The idea we should
work at is how to share the new work as much as possible, how to get the rest of the family on
board, because if we continue working and encouraging other women to think, OK, it’s true that
we’ve got more work, but we have to hang in there, we have to go on because we have no choice,
because it’s the only way to get anywhere, but, I mean, we can’t be heroines either (Mercado, i
Townsend et al., 1999, sid. 125).

Som nämnts tidigare, en process av medvetandegörande innebär ökad kunskap om
villkor som styr tillvaron, och därmed kan nya självförståelser få plats att utvecklas.
Kvinnors identiteter kan utvidgas, omförhandlas (Burr, 1995), och detta kan hjälpa till
att bryta en resignation över ”legitimiteten i den etablerade ordningen” (Mahmud &
Johnston, 1994, dis. 157), och underlätta ett ifrågasättande av bilden av kvinnan som är
stark och alltid står ut. Situationen bland kvinnorna i Bishozi varierar, några lever i
mindre uttalad fattigdom, och har möjligen kommit längre i sin empowerment, några
enstaka berättar om män som gör mer för familjen nu än tidigare. Dock, det kan
fortfarande med stor trolighet handla om de specifika villkor som gäller för dessa
kvinnor, t ex att de har särskilda positioner i projektet, som gör att de också ges visst
utrymme av männen utifrån sin nyvunna status, men det är inte nödvändigtvis ett tecken
på kvinnornas ökade autonomi. Och i så fall rör det sig inte om empowerment, om det
är något (t ex ett ökat rörelseutrymme) som också kan tas ifrån dem av den som är
överordnad och har mer power over, dvs. mannen. Kabeer (2004) understryker också att
empowerment på den individuella, personliga nivån är ömtålig om den inte åtföljs av en
förändring på kollektiv nivå. Hon menar att empowerment kräver ökat självhävdande i
det privata, i kombination med gemensamt agerande på det kollektiva planet.

Att använda gruppen, Bishozi Women, inte bara för det så viktiga medmänskliga,
psykologiska stödet och den praktiska kunskapsutvecklingen, utan också för tankar
kring de strategiska genusbehoven är därför viktig. Men det krävs inspiration utifrån.
Största hindret för processer av self-empowerment – dvs. en process där såväl power
from within, power with, power to och power over ökar – är det inre hindret: ”The glass
ceiling of empowerment rests on internalised oppression” (Alberti, i Townsend et al.
(1999, sid. 166). I Uganda finns idag ett stort nätverk av organisationer som arbetar med
genusfrågor, WOUGNET27 (www.wougnet.org 2006), där en av medlemmarna,
FOWODE28 speciellt ägnar sig åt utbildning av kvinnor på gräsrotsnivå i ledarskap och
i frågor relaterade till genus. Men - som påpekats i den här refererade litteraturen –
inspiration må komma utifrån, men det är kvinnorna som måste formulera sina behov.
Detta har Getbanken redan applicerat i upplägget av projektet, liksom i de andra
verksamheter som följt i dess spår. Dock har det där varit fokus på praktiska
genusbehov, utifrån tanken att de automatiskt påverkar bredare och djupare. Kvinnorna
har då också förespråkat samarbete med männen, vilket kan tänkas återspegla att
kvinnor i tredje världen inte är vana vid att organisera sig i egna intressen, därför att
frågor om fattigdom ofta överskuggar genusfrågorna (Moser, 1989; Yuval-Davis,

                                                  
27 Women of Uganda Network.
28 Forum for Women in Democracy.
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1997). Och, som Townsend et al. (1999) noterat, behovet av att diskutera genus kan
komma att uppstå först när kvinnorna börjar få problem med männen, utifrån att dessa
börjar oroa sig över en alltför stor frihet som kvinnorna börjar tangera. Dvs. de
strategiska genusbehoven uppstår på praktisk grund, inte teoretisk. Lyssna på kvinnorna
- det finns multipla sanningar, som Townsend skriver.

Frigörande, medvetandegörande diskussioner kan också tydliggöra för kvinnorna vilka
resurser de har – vilka resurser de är. Att diskutera gemensamt utifrån deras positioner
som disempowered kvinnor i ett system av sociala praktiker där de missgynnas, snarare
än som hjälpbehövande och hjälpmottagande individer, kan bidra till att det idag
förmedlade intrycket av projektberoendet och önskan om hjälp utifrån kan förbytas i
kritiskt tänkande och ifrågasättande av situationen (Batliwala, 1994). Kvinnors verkliga
empowerment skulle leda till mindre traditionell makt, power over, för män, men som
Batliwala påpekar, kvinnors empowerment leder också till empowerment och frigörelse
för män. När kvinnorna blir jämlika partners gynnas även männen, såväl materiellt som
psykologiskt. Ett exempel på det senare är att de blir befriade från ”the role of opressor
and exploiter, and from gender stereotyping, which limits the potential for self-
expression and personal development in men as much as in women” (Batliwala, 1994,
sid. 131). Här finns möjligheter i männens sammanslutning i Bishozi. De har redan ett
nätverk som, med stöd, kan utvidgas till att omfatta diskussioner relaterade till genus.

Ett centralt tema knutet till kvinnors strategiska genusintressen är det som i Bishozi
kallats ”good behavior”, och som också återgavs i Townsend et al. (1999). Det visar på
hur genussystemet produceras och reproduceras inom de sociala praktikerna – i Bishozi
t ex i en allmänt accepterad uppfattning om hur respekterbara kvinnor ska uppträda, i
den förstärkande positiva uppmärksamhet det väcker hos männen, och i en förstärkande
minskning av männens våld. Good behavior är ett svårtolkat fenomen som behöver
beforskas vidare, för att dess komplexa psykologiska och sociala funktion i olika lokala
kontexter ska förstås bättre. Att se det som ett uttryck för lokala kulturer och traditioner
som alls inte bör ifrågasättas - i enlighet med Mosers beskrivning om en motvilja inom
tidigare utvecklingsansatser att blanda sig i andra länders kulturer (1989, och ovan sid.
10) – skulle kunna tydas som att de värderingar om kvinnors ställning i förhållande till
män som det allmänt värnas om i samhällen i västvärlden, är olika viktiga att framhålla
och verka för beroende på etnisk, kulturell och social kontext. Vilket ju strider mot FN’s
millenniemål om att främja jämställdhet mellan könen och stärka kvinnors ställning.

Empowerment är en process, snarare än ett slutresultat menar många, och en process
som går framåt i små steg, dag för dag. Stora förändringar nås inte på några få år, menar
forskarna i Mexico, det tar snarare årtionden - men: ”To live empowerment is to go on
changing yourself every day, and this is what happens in the women in the groups of
which we speak. […] the conquest of fear and the recognition of their ’power to’, of
themselves as agents in their own lives, are central”, skriver Mercado (i Townsend et
al., 1999, sid. 33). Och att det tar tid att förändra kvinnors situation och villkor i
samhället är inte bara en sanning i Afrika och Mexico, det är ett universellt faktum.

Svenska Getbanken är ett ungt projekt, som på kort tid bringat enorm glädje och
möjliggjort såväl små som stora förändringar och förbättringar i tillvaron för över
tvåhundra kvinnor och deras familjer i Bishozi. Projektet har skapat motivation till
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förändring och hopp om framtiden i en hel by, i en hel omnejd tycks det. Och just detta
hopp om framtiden, som kvinnorna idag fortfarande till stor del placerar i det svenska
projektet, kan de genom ett arbete med medvetandegörande om den sociala struktur de
lever i, i ökad utsträckning internalisera. Införliva bland de tänkbara positioner det
innebär att vara kvinna - att de som kvinnor kan förändra sin tillvaro, att de som
individer och kollektiv kan bygga upp self-empowerment, för att dag för dag alltmer
kunna göra strategiska livsval och välja egna värderade sätt att vara och göra.
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INTERVIEW GUIDE      BILAGA 1

INTRODUCTION

1. Present myself…

2. What I know about you: (age, married or not, children…) is this correct?

3. Why I do this study…

4. What did you think when you were asked if you wanted to be interviewed?

5. Participation is completely voluntary…

6. There is no right or wrong answer…

7. What you tell me is confidential.

8. Interpretation…

9. Do you want to ask me anything before we begin?

CLOSURE
I have no more questions now, is there anything I didn’t ask that you would like to tell
me about?

How did you feel during this interview? What was it like? Was it like you thought it
would be?

Do you have any questions for me now?

THANK YOU SO MUCH FOR YOUR PARTICIPATION!
Would it be possible to talk to you again if I would have more questions?
______________________________________________________________________

AREAS TO CENTRE AROUND during the interview

Relations to husband/children Work You yourself
Relations to rest of the family Economy Health
Contact with the women Decisions in the family
Contacts with others in the village Future
Participation in village decisions Dreams
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QUESTIONS

1. How would you like to describe GB to somebody who does not know about it?

2. Did you participate in the planning of the project?
If YES: how did you and the others think and discuss in the beginning?
If NO: What did you think about GB when you first heard about it? Why did you want to participate? In
what way was that important? What did you expect to get in the GB?

3. What has your participation in GB meant for you so far? What are the results?
Good/bad/better/worse/differently from what you thought? In what ways?

4. Can you tell me more about what is different in your life now?
Tell me about any workday in your life, tell me about yesterday!? What are the changes in your work?
What do you do now that you did not do before? Some things you used to do that you don’t do anymore?
Do you have more or less work? Changes in your economy? Do you have your own money? Who decides
about spending money?In your family relations (husband, children, family) or with others (the women,
the village)? In decision making? Changes in your health? How do others react to these changes?

5. What do you think about this/these change(s)?
What is important in this change? In what way is it important/good/bad… for you?
How does it make you feel? What is it about it that makes you think/feel that way?
Has GB made you think differently about yourself? About what/how you can do (things)? What are your
thoughts about the future (GBs roll in this)? Your dreams?

6. If there is not so much change, what do you think is the reason for this?
What is stopping the change? What would you need to improve your
situation/to make it better?

7. What is not so good about GB – what could be (even) better?
What can be changed so that it would work even better for you?
With school? With the goats? With the other women? With…

8. When you go to study/to school on Saturdays – how is that?
What do you do there? What do you learn? How have you been able to use this? What can you do now
thanks to school?

9. If you compare your life to your mother’s – what has changed?
What is the most important difference? In what way has GB contributed to this? What do you think/feel
about this?

10. If you think about your daughter, what do you wish for her?
What do you think will be different in her life? What do you hope will be different? Do you want her to
have children? How many? What do you think of the importance of shool, for boys and girls?

11. If you think of everything that has changed, what is the most important
change?
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FUNCTIONAL ADULT LITERACY (skolbok)         BILAGA 2
ÖVERSÄTTNING/FÖRKLARING AV KAPITELRUBRIKER:

1. Mosquitos are bad
2. Bad families (hur sköta tvätt/sophantering, avskiljning av människor/djur etc)
3. Motorcars are not enough
4. This water is dirty (om att inte göra allting i samma vatten…)
5. R used medicine badly
6. Give children fruits
7. Aids is dangerous to us
8. Dangerous driving causes accidents
9. Never throw away the prescriptions from the doctor
10.  Learn how to conserve your soil (odla rätt saker)
11.  Use modern seads in agriculture
12.  Land is now infertile
13.  Take care of your goats or they might get sick
14.  Three people joined together and bought a tractor
15.  Treat your crops to avoid insects
16.  Storing food for future use to avoid hunger and starving
17.  Some breeds of cows give more milk than others
18.  A healthy udder (kojuver) produces more milk
19.  Treat your cows against tics
20.  Treat your pigs first, then you feed them
21.  Graze the cows where there is much to eat, then they give more milk
22.  Don’t be afraid of bees, honey is good for you
23.  It’s a pity for those who can’t read
24.   Watch out for fires in the forest
25.  Lessons on reading
26.  ?
27.  Make sure you gather money for the dowry (hemgift)
28.  Don’t drink alcohol so that you can’t pay the school fees
29.  Protect the banana plantation from apes
30.  Take the dogs to the veterinary
31.  Maintain your tools so they may function well
32.  “Don’t treat me bad, I know my legal rights” (bild av polis som tar hårt i en

yngling)
33.  Learn to read, and to use a computer
34.  Grow tree plants so you can place them where needed
35.  T reat the bricks carefully so they don’t break
36. Uganda has a good budget – make a budget for the whole year

Utgivare:
Ministry of Gender, Labour and Social Development
Functional Adult Literacy Division
Kampala, Uganda
Författare Barayakaijuka, P. & Karwemerea, F. (1997)


