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Kodzo Agbenyega Tsolenyanu, direktør for Emmaus MARS, Togo 

(foto: Emmaus International) 

Kvinderne hægtes af 

Med nedlukningen af handelssteder, 

markeder, barer, butikker mv, er 

kvinders aktiviteter, dette vigtige 

link i den uformelle økonomi, blevet 

hægtet af eller endog suspenderet.  

 

af Emmaus International 

- oversat af Tina Jonstrup Larsen fra 

https://www.emmaus-

international.org/fr/actualites/2316-

%E2%80%9Cavec-la-fermeture-des-lieux-de-

commercialisation,-march%C3%A9s,-bars,-

boutiques-et-autres-%E2%80%A6-,-les-

activit%C3%A9s-des-femmes,-ce-maillon-

important-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-

informelle,-sont-ralenties-voire-suspendues-

%E2%80%9D.html  

 

På baggrund af hans forskning og 

erhvervserfaring leverer Kodzo Agbenyega 

Tsolenyanu, administrerende direktør for Emmaus 

MARS i Togo1, sin analyse af kvindernes rolle i 

 
1 MARS’ profil på Emmaus Internationals hjemmeside 
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-
we/emmaus-around-the-world/africa/togo/mars.html  

den uformelle sektor på det afrikanske kontinent, 

af påvirkningen af pandemien på denne sektor og 

reaktionerne fra Emmaus-Bevægelsen i krisetider.    

Den uformelle sektor i Afrika går på to ben: Der 

er det, der starter fra boderne i kvartererne for at 

invadere fortovene, og det med butikker, der 

regelmæssigt installeres, hvor indehaveren betaler 

sin skat til staten.  

I Afrika er den uformelle sektor stadig en usynlig 

og ukontrolleret sektor på grund af dens 

mangfoldighed af aktiviteter. De vigtigste aktører 

er hovedsagelig kvinderne.    

I servicesektoren er kvinderne generelt 

salgsassistenter, småhandlere, stuepiger, frisører, 

vaskekoner, tjenere osv. I landbrugssektoren 

kombinerer de aktiviteter inden for andre sektorer, 

så som salg og håndværksforarbejdning med 

landbrugsarbejde. I nogle lande udfører kvinder 

hovedsageligt ekstremt ustabilt sæsonarbejde, 

hvor kontrakterne er af begrænset varighed.  
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Kvindernes status i sektoren 

Migration til byerne forårsaget af manglende 

beskæftigelse placerer kvinderne i en endnu 

vanskeligere situation; for når mændene forlader 

hjemmet, skal kvinderne kombinere deres mange 

huslige opgaver med dyrkning af jord og 

realisering af supplerende uformelle aktiviteter. 

Når det er kvinderne, der rejser, er det også de 

uformelle aktiviteter, der sætter dem i stand til at 

opfylde deres familiers behov i den generelt 

fjendtlige atmosfære i storbyerne.     

Staten har på trods af sine bestræbelser vanskeligt 

ved at organisere denne sektor og ved at stille 

passende midler til rådighed. Kun private 

finansielle institutioner som f.eks. private banker 

og lokale mikrofinansieringsinstitutter er aktive. 

Kvinder tvinges til at låne penge og betale renter 

bagefter. Kvinder i denne sektor er derfor altid på 

banen og kommer på arbejde når som helst, i 

enhver sæson og under alle omstændigheder for at 

kunne forsørge deres familier. I Togo var staten i 

stand til at oprette FNIF (Fonds National de la 

Finance Inclusive) og ANADEB (Agence 

National d’Appui a la Base). Kun 8 procent af de 

uformelle aktører har adgang til begge tjenester. 

Virkningen af Covid 19 på uformelt 

arbejde 

Ifølge OIT (ILO) 2 er ”foranstaltninger til fysisk 

afstand et vanskeligt valg for arbejdstagere i den 

uformelle økonomi mellem forebyggelse og sult.”  

Kravene om afstand og hel eller delvis nedlukning 

har resulteret i lukning af markedssteder 

(markeder, barer, butikker og andre), som dog er 

de væsentligste mødesteder for at booste den 

uformelle økonomi. Kvinders aktiviteter er 

bremset eller endog suspenderet. Denne krise 

påvirker små virksomheder og arbejdstagere i en 

uformel økonomi, der allerede står over for 

betydelige arbejdsunderskud: utilstrækkelig, 

uforudsigelig og uregelmæssig arbejdsindkomst 

(især blandt kvinder, men også mennesker i 

sårbare situationer såsom handicappede, migranter 

og flygtninge), manglende social dækning, 

manglende adgang til sundhedspleje, manglende 

juridisk anerkendelse af ansættelsesforhold eller 

eksistensen af deres økonomiske enhed.  

Kvinder forbliver nu siden marts hjemme uden 

indkomst til i dag, hvor aktiviteterne kun 

vanskeligt kan genoptages. Mange familier er 

præget af tristhed, på grund af den sult og frygt, 

der er forbundet med pandemien. Økonomiske 

aktiviteter i lokale Emmaus-grupper, der fremmer 

kvinder i de uformelle sektorer, suspenderes 

stadig som en del af afstandsforanstaltningerne. 

Emmaus-Bevægelsens svar til 

kvinderne i den uformelle sektor  

Emmaus-Bevægelsen har gennem sine værdier 

fokuseret sin politiske stemme omkring tre 

kampe, herunder den etiske og solidariske 

økonomi. Aktionerne i denne kamp giver 

hundredvis af kvinder med tilknytning til de 

afrikanske Emmaus-grupper mulighed for at leve 

af deres arbejde.  

I lyset af de normale aktiviteters ophør kan disse 

kvinder nyde godt af sociale aktiviteter, men også 

finansiel, teknisk eller materiel støtte fra de lokale 

Emmaus-grupper og støtte til deres familiers 

grundlæggende behov. I Togo, hvor Emmaus 

MARS hjælper kvinder i landdistrikterne med at 

organisere sig i landbrugsgrupper, er dyreavl og 

markedsføring, sundheds- og fødevarepakker 

blevet stillet til rådighed for kvinderne og deres 

familier. Disse solidaritetsaktioner har gjort det 

muligt for kvinder i den uformelle sektor ikke at 

udsætte sig for risikoen for at blive smittet.  

 

 

 
2 ILO: International Labour Organization  


