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Rapport - Genderprojektet
Orsaker och konsekvenser, flickors rättigheter
och vikten av formell utbildning

Genderprojektet genomfördes under tiden juli 2015 – juli 2016. Projektets grundare är
Föreningen För Barnens Bästa (FFBB), Sverige. Ansvarig för projektets utförande, upplägg
och material har varit Dr. Daniel Gustafsson, FFBB. Det ekonomiska stödet har lämnats av
Forum/Syd/Sida, Stockholm, Sverige.
Slutseminariet genomfördes i Lifidzi den 2 juli 2016. Vid seminariet framkom en positiv
utveckling och att barnäktenskapen hade minskat under projektets genomförande. Alla
parter, inklusive Escola Secundaria i Lifidzi, rektor Maria de Lurdes, var överens om vikten
av en fortsättning. Under besöket i juli 2016 utbildade Dr Daniel Gustafsson två lärare vid
Escola Secundaria, Lifidzi, som fick uppdraget att genomföra projektet under en
försöksperiod på ett år.
Här följer en rapport över vad som genomförts under tiden augusti – december 2016.

Lifidzi
2016
Flickors rättigheter och vikten av utbildning
Den 30 juli till den 16 augusti hölls två workshop i Gender på gymnasieskolan i
Lifidzi. Temat var tidiga äktenskap, samt orsaker och konsekvenser. Elever som
deltog var från klasserna 8, 9 och 10 och totalt 451.
Syftet med dessa lektioner var att minska antalet tidiga äktenskap samt
identifiera och analysera orsaker och konsekvenser. Lärarna, som höll
lektionerna, var Mandigurai Angelina och Arlindo Cesário, vilka också är
ansvariga för genderutbildningen.
Man ville genom dessa lektioner informera om riskerna med tidiga äktenskap
och tidiga graviditeter. Det kan vara svårt att säkerställa flickans hälsa och
säkerhet vid förlossningen om man är för ung och då kroppen inte är fullt
utvecklad för en graviditet. Det kan också innebära överföring av sjukdomar vid
sexuella kontakter, som kan ge fortsatta problem för flickan, familjen och
samhället i allmänhet.
Lifidzi och dess byar är ett område med hög förekomst av tidiga äktenskap.
Dessa bidrar i hög grad till inskränkningar av flickornas rättigheter.
Rektor Maria de Lurdes, vid gymnasieskolan, deltog i workshopen som talare.
Hon har i sitt arbete kontakt med många flickor. Hon informerade om att det är
hennes uppgift att ingripa vid tidiga äktenskap och betonade särskilt att flickan
inte bör tvingas gifta sig. Hon fortsätter med att ge råd i det fall där föräldrarna

tvingar flickan gifta sig på grund av det ekonomiska trycket på hushållen och
deras sociokulturella praxis. Hon vägleder makarna då flickan inte uppnått
tillräcklig mognad för giftermål och graviditet, eller om man anser henne inte
kunna ta ansvar för att vara hustru. Hon uppmanar starkt att söka hjälp och
rådgivning hos Systrarna São Jose de Cluny och den närmaste skolan ute i
byarna.
Rektorn betonade att flickor och pojkar endast bör ingå äktenskap då man fyllt
18 år. Det allra viktigaste är att avsluta gymnasiet och komplettera med en
yrkesutbildning.
Flickorna fick följande rekommendationer, vilka syftar till att minderåriga flickor
ska vänta med äktenskap samt uppmuntrar till fortsatt skolgång och
yrkesutbildning före giftermål.
 I det fall då flickans giftermål framtvingas av föräldrarna mot flickans
vilja, ska hon uppsöka närmaste skola, kyrka eller gemenskapsmyndighet
och be om hjälp.
 Flickorna bör ägna sig åt studier tills de gått ut klass 12 eller fått en
yrkesinriktad grundutbildning.
 De ska inte acceptera sexuella övergrepp.
Vid debatt runt punkten ”tidiga äktenskap, orsaker och konsekvenser” på
agendan, visar deltagande flickor sig vara villiga att följa och samarbeta med
ledningen på skolan, kyrkan och andra myndigheter. Det kan gälla att avslöja
någon handling vid forcering av ett äktenskap som involverar en minderårig
flicka i samhället; vidare att avslöja någon handling av sexuella trakasserier på
skolan; samt att följa den formella utbildningen eller få en yrkesutbildning före
giftermål, och därmed uppfylla temat inom Genderprojektet, nämligen
”Utbildning före äktenskap”.

Flickors rättigheter och vikten av utbildning
Den 28 september och den 8 oktober hölls ytterligare två workshop i Gender
vid Escola Secundaria de Lifidzi. Temat var flickors rättigheter och vikten av
utbildning för elever i klasserna 9 och 10.
Totalt 259 elever deltog. Syftet med lektionen vara att främja flickors
rättigheter och framhålla fördelarna med att flickorna fortsätter sin skolgång.

Lektionerna hölls av lärarna Mandigurai Angelina och Arlindo Cesário, som är
ansvariga för genderutbildningen. De pratade om flickors rätt till utbildning,
vikten av att vänta med giftermål och att man inte gifter sig innan lämplig ålder,
d v s från 18 år.
De arbetade med sidorna 1 till 7 i manualen som FFBB, det svenska projektet,
har framtagit som arbetsmaterial, och som just handlar om utbildning före
giftermål. Det allra viktigaste med lektionen, och som gavs mycket fokus, var
att utbildning är så oerhört viktig för flickor och ett effektivt sätt att minska
fattigdomen.
Men man framhöll samtidigt flickans investering i sig själv. Denna resulterar
också i stora fördelar socialt och ekonomiskt för hennes familj i allmänhet. Som
exempel gavs flickor som redan är yrkesmässiga, och som därmed har lyckats
uppnå självförsörjning. Men det är inte bara detta som uppnås med en
utbildning, utan det ges också kunskaper och färdigheter för att kunna
medverka inom olika sektorer och aktiviteter och sociokulturellt och
ekonomiskt passa in i samhället.
Avslutningsvis: flickans utbildning ökar hennes förmåga att bestämma själv.
Hon kan vid olika tillfällen göra egna val, som resulterar i att ge hennes familj
en starkare ställning i samhället. Hon ger också sina egna barn en bättre
uppfostran och utbildning.
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