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Kvinder og mænd diskuterer kvaliteten af planterne 
(foto: Mahamadou Souleye, koordinatoren af UGM) 

 

Mod større deltagelse i samfundslivet 

Kvindelige handelsgartnere tager skridt mod medborgerskab 

 

- af Benoît Naveau, som har talt med 

Mahamadou Souleye 

- fra kvartalsblad nr. 142 fra Terre, efterår 

2013 

- oversat af Mette Lindbæk Abrahams 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

 

I Gao langs floden Niger i Mali støtter 

Handelsgartnerunionen sytten lokale foreninger 

(mere end 500 personer) i udviklingen af 

havedyrkning. Denne støtte bliver hovedsagelig 

realiseret ved teknisk oplæring, rådgivning og 

støtte til materialer og infrastruktur (brønde, hegn, 

osv.). 

 

Ud over dette ”tekniske” bidrag, indeholder 

projektet dog et andet meget vigtigt aspekt: 

styrkelsen af UGM’s foreninger med læse- og 

skriveundervisning og uddannelse i organisering 

af medlemmerne. Denne undervisning har flere 

hensigter, som koordinatoren af UGM
1
, 

Mahamadou Souleye, forklarer det:  

 

”Målet er først og fremmest at gøre de kvindelige 

medlemmer af UGM selvstyrende over deres 

administration og økonomi, så.de kan få en 

rimelig indtægt ud af deres gartneriproduktion og 

forbedre den økonomiske planlægning af deres 

arbejde.  

 

Bekæmpelsen af analfabetisme muliggør ligeledes 

understøttelsen af institutionsledelsen i deres 

forening; mødereferater, regnskaber. Kvinderne 

kan selv styre deres forening. De engagerer sig 

mere og tager mere ansvar.” 

      

                                                        
1 UGM = Union des Groupements Maraîchers = 
Handelsgartnerunionen. 
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Ud over disse to aspekter, forbedrer kvindernes 

uddannelse også ”miljøet for kvindelige 

handelsgartneres børn i hjemmet”, så de kan lære 

lektier bedre og forbedre deres skolekundskaber.  

      

Denne forstærkning af de kvindelige medlemmer 

af UGM styrker altså kvindens plads i foreningen 

og i familiens skød, men også inden for byens og 

samfundets rammer. Således forklarer 

Mahamadou Souleye, at kvinderne i UGM  

 

”tilslutter sig kampagnerne i Ministeriet for 

Kvinder og Børn, og kvinderne deltager i 

kommunalvalgene og involverer sig i sociale 

sammenhænge med bevidstgørelse om 

håndteringen af konflikter. I Gao er mere end 60 

pct. af befolkningen analfabeter, hvilket forklarer, 

at bekæmpelsen af analfabetismen hos både 

kvinder og mænd optager alle Gaos foreninger og 

interesseorganisationer. I den hensigt har UGM i 

de to sidste programmer (fra 2008 til 2013) lært 

251 kvinder at læse og skrive, da analfabetisme 

spiller en stor rolle i befolkningens involvering i 

samfundet. Deltagelsen i samfundslivet er lidet 

udviklet i Gao på grund af manglende kendskab til 

befolkningens fundamentale rettigheder, hvilket 

igen skyldes den manglende evne til at læse og 

skrive.”   

 Den demokratiske involvering i foreningen UGM 

forstærker altså kvindernes rolle som 

fuldberettiget borger. I den grad at Mahamadou 

Souleye understreger, at ”UGM råder over to 

medlemmer, som er kommunalbestyrelses-

medlemmer i kommunerne Gouzoureye og Soni 

Aliber takket være deres engagement i UGM.”  

 

Ved hjælp af disse kommunalbestyrelses-

medlemmer har UGM således et middel til at 

understøtte sine medlemmer. ”Det er lykkedes de 

følgende fem foreninger at få tildelt et stykke jord 

ved hjælp af deres kontakt til landsbylederne og til 

de folkevalgte: Hondumakoïno, Koïma Cin, 

Adjora, Zankaï Aljanna og Irbatou Irkoy.”  

Disse tildelinger er meget vigtige, for de 

garanterer, at foreningernes jord, som de har 

investeret tid og penge i, ikke bliver udplyndret. 

Derudover forbedres jordens kvalitet, hegnene, 

brøndene … 

 

Den bedste måde at forbedre UGM’s medlemmers 

deltagelse i samfundslivet er ifølge Mahamadou 

Souleye ”at uddanne og bevidstgøre det størst 

mulige antal mennesker i skrivning, læsning, 

ledelse og foreningsliv.” Det er kun ved hjælp af 

disse uddannelser og foreningsinvolveringer, at 

kvinderne kan få alle redskaberne til at engagere 

sig på et andet niveau i deres by og land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinde fra UGM 
(foto: Quentin Mortier) 


