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Kvinder i Burkina Faso 
(foto: Stine Heilmann) 

 

Women Empower Business 
når ligestilling bliver en god forretning 

 
- Bogen findes i en dansk og en engelsk 

udgave, titlen kan oversættes som Kvinder 

er en styrke for erhvervslivet 

- red. af Henrik Schramm Rasmussen, 

projektleder i Dansk Industri 

- forord af Hendes kongelige Højhed 

Kronprinsesse Mary af Danmark 

- 135 sider, ISBN 978-87-400-3654-1 

- Politikens Forlag 2016 

- anmeldt af Kristian Katholm Olsen, 

cand.mag. i litteraturhistorie og 

samfundsfag. 

- Genvej til Udvikling har et antal 

eksemplarer liggende, som vi gerne 

sender mod dækning af omkostningerne – 

overskydende beløb går til vores 

projektkonto.  

 

Hvis man ud over Corona pandemien skal nævne 

et emne, der har domineret medielandskabet i det 

seneste års tid i hvert fald i Danmark, kan man 

ikke komme uden om MeToo. Et emne, man 

uvægerligt kommer til at berøre, når man 

diskuterer MeToo, da det relaterer sig til denne 

bevægelse, er kønsmæssig ligestilling, som er et 

emne, hvorunder man naturligvis kan udlede 

mange forskellige underemner.   
 

Women Empower Business er fra 2016; men den 

er lige så aktuel, som den var i udgivelsesåret, da 

den åbenbarer den manglende ligestilling mellem 

kønnene i seks forskellige lande og derfor bl.a. er 

interessant at perspektivere til med hele 

ligestillingsdebatten for øje.
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Kakaoplukning i Ghana 
(foto: Stine Heilmann) 

 

 

 

Denne debat har i Danmark især kørt på højtryk, 

siden tv-værten Sofie Linde i sidste efterår til Zulu 

Comedy Galla afslørede, hvordan en tidligere 

mandlig chef misbrugte sin magt over for hende. 

Man kan ikke komme uden om, at Women 

Empower Business beskriver helt andre 

udgangspunkter i kampen for øget ligestilling, og 

derfor er succeskriterierne i mange u-lande også 

meget forskellige på dette punkt set i forhold til de 

kriterier, man især sigter imod i en dansk 

sammenhæng. 
 

Drejer man fokus væk fra at se Women Empower 

Business som en bog, man kan perspektivere til 

ud fra en aktuel debat, og i stedet ser på den for, 

hvad den i sig selv har at byde på, udmærker den 

sig særligt på følgende områder: For det første 

indeholder fotobogen en lang række af flotte, 

indholdsrige billeder af kvinder og store piger, der 

arbejder, hvilket man i en dansk kontekst ikke 

ville studse over, men som i de berørte u-lande 

ikke er hverdagskost. For det andet giver den  

læseren et overblik over, hvilke konkrete 

initiativer der er stablet på benene i de  

 

pågældende afrikanske og asiatiske lande, der 

tæller Indien, Ghana, Vietnam, Burkina Faso og 

Malawi. 
 

Den er altså ikke en grundig indføring i 

arbejdsforholdene for kvinder i disse lande, men 

det slår den sig heller ikke op på at være. Man 

skal betragte bogen som en vigtig introduktion til 

det arbejde, forskellige danske virksomheder laver 

på ligestillingsområdet rundt omkring i verden, og 

hvad virksomhedernes engagement blandt andet 

betyder for kvinders og pigers adgang til 

arbejdsmarkedet.  
 

Fordi man kan se konkrete resultater af 

initiativerne, er der potentiale for at anspore 

ildsjæle og andre organisationer end dem, der 

nævnes i bogen, til at sætte gang i flere projekter 

og dermed søge at fremme ligestilling rundt 

omkring i den tredje verden. Dette er i sig selv en 

god grund til at anbefale bogen, som behandler et 

emne, der er aktuelt grundet det seneste års 

ligestillingsdebat, og hvor bogen udmærker sig 

ved faktisk at dokumentere succeshistorier på 

dette område i en global kontekst. 



 
 

Toms har etableret mange vandbrønde i Ghana. Det kommer især til gavn for pigerne, for de spares for en 

ofte lang og hård gåtur efter vand. Derudover betyder det, at de kan forlænge skoledagen med 2-3 timer og 

dermed modtage lige så meget undervisning som drengene 

(foto: Stine Heilmann)

 


