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Omkring en symaskine hos Florence Home Foundation 
(foto: Didier Gentilhomme) 

 

Kamp for kvinders rettigheder i Indien 
 

- af Moon Sharma, 2. næstformand m/k i 

Emmaus International og Kamal 

Mayakichenane, koordinator for Emmaus 

Asien  
 

- oversat af Helene Sophie Holmgreen 

Hansen fra Challenges faced by women in 

India and the role of Emmaus groups 

fighting for women and their rights 

(emmaus-international.org) 
 

- artiklen blev bragt på Emmaus 

Internationals hjemmeside på Kvindernes 

Internationale Kampdag, den 8. marts 

2021. 

Repræsentanter for de indiske Emmaus-grupper 

fortæller os om de vanskeligheder, kvinderne 

oplever i deres land og det arbejde, der udføres af 

Emmaus grupperne for at bekæmpe den 

diskrimination de står overfor - for at forbedre 

deres liv. 
 

Læs om Emmaus i Indien og klik ind til hver af de 

fire medlemsorganisationer, som hedder Tara 

Projects, Florence Home Foundation, Kudumbam 

og Village Community Development Society 

India (emmaus-international.org)   
 

 

 

https://www.emmaus-international.org/en/news/2441-challenges-faced-by-women-in-india-and-the-role-of-emmaus-groups.html
https://www.emmaus-international.org/en/news/2441-challenges-faced-by-women-in-india-and-the-role-of-emmaus-groups.html
https://www.emmaus-international.org/en/news/2441-challenges-faced-by-women-in-india-and-the-role-of-emmaus-groups.html
https://www.emmaus-international.org/en/news/2441-challenges-faced-by-women-in-india-and-the-role-of-emmaus-groups.html
https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/asia/india.html


Projekt & Kultur nr. 147, maj 2021              side 5 

 

De indiske kvinders situation  
 

Indien er et land fyldt med ekstremer. Der 

eksisterer en stor forskel mellem de rigeste og de 

fattigste på grund af det ulige system. Størstedelen 

af menneskerne lever stadig i fattigdom og 

kæmper for at klare deres daglige behov. På trods 

af forfatningen, hvor alle ifølge loven er lige, er 

der i virkeligheden en dybt rodfæstet kønsforskel. 

Kvinder har stadig udfordringer med at opnå lige 

rettigheder, velbefindende og anerkendelse for 

deres kulturelle og socioøkonomiske specifikke 

roller. De anses stadig ikke som lige, og de er 

fortsat ofre for vold, diskrimination, udnyttelse, 

menneskehandel, mord på grund af uenigheder 

om medgift og chikane i hjemmet, på 

arbejdspladsen og generelt i samfundet.  
 

Vold mod kvinder er en forfærdelig sandhed i 

vores samfund. Vold i hjemmet, sexchikane og 

voldtægt er udbredt, selv om det er ulovligt. 

Grundet mangel på ressourcer og opmærksomhed, 

bliver sager om vold, især vold i hjemmet, oftest 

ikke anmeldt. Det har en direkte negativ 

påvirkning på det fysiske og psykiske helbred 

blandt kvindelige ofre i samfundet. 
 

Kønsdiskrimination er også en stor udfordring og 

en nedslående virkelighed. Der er forfatningslove 

mod kønsdiskrimination; men der er stadig lang 

vej til ligestilling mellem kønnene. Det hårde 

faktum er, at kvinder i Indien ikke har lige 

rettigheder til selvstændighed, mobilitet uden for 

hjemmet og frihed sammenlignet med mænd. 

Trods samme uddannelser tjener kvinder og mænd 

ikke ligeløn for det samme arbejde. Det er også 

svært for kvinder at få højtstillede roller på 

arbejdsmarkedet. Desværre betragtes de stadig 

mere som varer frem for som mennesker.  

 

 

Emmaus-gruppernes arbejde i 

Indien 
 

Emmaus-grupperne i Indien har en stærk tro på 

ligestilling mellem kønnene og arbejder for at 

opnå det. Grupperne spiller en stor rolle i at 

bekæmpe kønsulighed gennem deres forskellige 

gerninger. Gruppernes projektaktiviteter påvirker 

mange trængende menneskeliv, især kvinder og 

børn.  

De har i mange år arbejdet for at selvstændiggøre 

kvinder gennem forskellige programmer, der giver 

kvinder lige muligheder. Kvinder er involveret i 

aktiviteter, mens de modtager støtte til at lære 

forskellige livsfærdigheder, udvikle selvtillid og 

forståelse af deres omgivelser. På denne måde kan 

de leve et værdigt liv med mere uafhængighed og 

deres egen identitet. Nogle af grupperne er endda 

ledet af kvindelige ledere, hvilket sætter 

eksempler i samfundet. 

 

Emmaus-grupperne arbejder gennem 

selvhjælpsgrupper på græsrodsniveau for at støtte 

kvinder i at blive økonomisk og socialt 

selvstændige. Mikrokreditlån gives til kvinder for 

at udvikle deres små økonomiske 

initiativer/virksomheder og bevæge sig mod 

selvstændighed. Mange kvinder er aktive i Fair 

Trade som håndværkere, aktivister, 

socialarbejdere og kæmper for socioøkonomisk 

selvstændighed og lighed mellem kønnene. 

Grupperne er også involveret i 

kapacitetsopbygningsprogrammer, som hjælper 

kvinder med at blive anerkendt og godtaget 

ligeligt i samfundet. 
 

Emmaus-grupperne er desuden involveret i 

uddannelse- og færdighedsudviklingsprogrammer 

som inkluderer selvforsvarstræning, oplysning om 

dem selv, og hvordan de kan organisere sig. 

Jævnligt er grupperne engageret i at organisere 

fællesmøder, fokusgruppediskussioner, 

informative workshops, møder og kampagner der 

fokuserer på kønsemner og kvinders rettigheder. 

Disse aktiviteter er med til at reducere vold mod 

kvinder og anden ondskab som børneægteskab, 

piger der dropper ud af uddannelser og 

menneskehandel. Der udbydes også juridisk 

uddannelse ved at forklare hovedpunkterne i 

lovene om vigtigheden af beskyttelse af kvinder 

fra hustruvold og chikane.  
 

Det er vigtigt, at medlemsgrupperne i Emmaus- 

bevægelsen fortsætter med at bekæmpe fattigdom, 

ulighed, og at de arbejder for kvindelig 

selvstændighed og lighed mellem kønnene. Det er 

en lang proces og det kommer til at tage tid at 

ændre tankegangen og udrydde ondskab såsom 

ulighed mellem kønnene. Vi må fortsætte med at 

tro på kampen for et lige samfund, hvor alle har 

lige muligheder og et værdigt liv.  


