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Josephine Ouédraogo 
(foto: Emmaus International) 

 

Gør det muligt for kvinder at udvikle politik for alle! 
 

- oversat af Naja Egede Kristensen fra 

« Permettre aux femmes d’élaborer les politiques 

publiques » | Emmaüs International 

(ourvoicesmatter.international) 

 

Sociolog Joséphine Ouedraogo har været 

minister to gange i sit land, Burkina Faso, 

som hun nu er ambassadør for i Rom.  

Hun gennemgår fremskridtene og 

udfordringerne for en retfærdig udvikling 

mellem kvinder og mænd i Afrika. 

 
De har nået et højt politisk embede. Har De været 

udsat for vanskeligheder, fordi De er kvinde? 
 

I min karriere har jeg haft to oplevelser som 

minister under usædvanlige omstændigheder. Den 

første under revolutionen ledet af Thomas 

Sankara, hvor jeg tjente som minister for 

familieudvikling og national solidaritet fra 1984 

til 1987.  

https://www.ourvoicesmatter.international/%e2%80%afpermettre-aux-femmes-delaborer-les-politiques-publiques%e2%80%af/
https://www.ourvoicesmatter.international/%e2%80%afpermettre-aux-femmes-delaborer-les-politiques-publiques%e2%80%af/
https://www.ourvoicesmatter.international/%e2%80%afpermettre-aux-femmes-delaborer-les-politiques-publiques%e2%80%af/
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Præsidenten var meget engageret i kvinders 

frigørelse, og fem kvinder kom ind i regeringen – 

for områderne økonomi, miljø, kultur, social 

indsats og sundhed - mod normalt én. Og jeg blev 

kaldt ind for anden gang i november 2014 som 

justitsminister i overgangsregeringen, der fulgte 

efter, at præsident Blaise Compaoré var blevet 

væltet. 
 

Perioden var meget intens med en kontekst, der 

var præget af konstant social uro. Jeg har ikke 

oplevet nogen særlig macho-adfærd eller 

diskrimination under disse to ekstraordinære 

nationsopbyggende oplevelser: "I krigstid har du 

ikke tid til at slå din kone," siger et mooré-

ordsprog*. 
 

På den anden side har jeg i andre funktioner, især 

på internationalt plan, set fælder sat op for 

kvinder. For at fremprovokere fejltagelser nægtes 

vi den støtte, vi kunne gøre krav på, og 

information holdes skjult for os. Nogle kolleger 

føler sig ydmyget, fordi deres vejleder er en 

kvinde. Der er sjældent tale om åbne kampe, men 

snarere modstand, ulydighed og ligegyldighed.  

 
Hvilke fremskridt har De set i styrkelsen af 

kvinder i de afrikanske lande, som De kender? 
 

Selvfølgelig er de kendte barrierer ikke forsvundet 

– ulige adgang til uddannelse, træning, 

beskæftigelse, vedvarende pres fra traditioner så 

som tidlige ægteskaber og andre 

tvangsægteskaber, patriarkalsk og religiøst 

formynderskab mv. Det er dog vigtigt at 

fremhæve fremgangen. Kvinder indtager i 

stigende grad parlamentariske pladser i Rwanda 

(61 %), Sydafrika (46 %), Senegal (41 %) og 

Etiopien (38 %) og en tredjedel af 

regeringsposterne i Burkina Faso.  
 

Globaliseringen har brudt samfundsmæssige og 

økonomiske lænker og givet muligheder for 

arbejdsstyrken. Vi ser kvindelige analfabeter, der 

tager flyet for at gøre forretninger i Kina eller 

USA, og kvindelige videnskabsfolk rekrutteres 

internationalt.  
 

Kvinder er mindre begrænset til den hjemlige 

sfære og viser deres evner på arbejdsmarkedet. 

Der har været et stærkere afrikansk civilsamfund i 

de sidste femogtyve år, og kvinder er meget 

involveret i sociale kampe. 
 

Men modstykkerne til disse åbninger er 

grusomme. Privatiseringen, der er blevet 

påtvunget socialpolitik, uddannelser, sundhed osv. 

skaber uligheder. Ydelserne bliver endnu mindre 

tilgængelige for de fattige. Globalt stiger 

utrygheden på alle niveauer, og fattige kvinder 

lider tidobbelt af konsekvenserne: Vold, 

migration, udnyttelse, menneskehandel - fordi der 

til disse klassiske problemer, især for kvinder, 

også tilføjes følgerne af en global opløsning af 

afrikanske samfund, som har mistet deres interne 

sociale sikkerhedsnet. 

 
Hvilke prioriteringer mener De er politisk 

nødvendige for at sikre bedre adgang for kvinder 

til det økonomiske og politiske liv? 
 

Jeg mener, at målet med politik er at opnå en 

retfærdig udvikling, der sigter mod at opfylde 

grundlæggende rettigheder for alle, mænd og 

kvinder. Ingen regering kan opnå dette ved at 

udelukke en del af befolkningen fra 

beslutningsmekanismer på alle niveauer. 
 

Og ethvert system med udelukkelse rammer 

kvinder og piger først i endnu højere grad end 

mænd. Det er derfor nødvendigt at frigøre 

kvinders stemmer og tillade deres deltagelse i alle 

samfundets aktivitetsområder. De skal kunne 

udtrykke sig fuldt ud, især i udformningen af 

politik. Det gjorde vi i 1985 ved at samle 5.000 

kvinder fra alle Burkina Fasos provinser for at 

definere retningslinjerne for en familielov, som 

afskaffede de traditionelle regler om arv, 

ægteskabsalder, polygami, børnerettigheder osv. 

Hvis kvinder var mere involverede, ville mange af 

de problemer, der påvirker dem, såsom 

landhusholdningers adgang til rent vand, energi 

og teknologi, være blevet løst for længe siden. 

 

* Mooré er et gur-sprog Gur -sprog - abcdef.wiki, 

der tales i Burkina Faso af mossi, et folk, der 

udgør lidt over halvdelen af befolkningen i landet 

(ca. 10 mio.) 

 

https://deda.abcdef.wiki/wiki/Gur-Sprachen

