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Delhi, N. INDIEN: Hos Tara Projects i New Delhi deltog medarbejdere, produktionsgrupper og 

frivillige i programmet. Dertil var anvendt en præsentation til at skildre Tara Rani Sharmas senere 

liv, som værende en af grundlæggerne af Tara Projects, et projekt der promoverer ligestilling 

mellem kønnene. Foreningsarbejderne delte deres minder om hendes livsrejse, som en stærk 

kvinde der var med til at forstærke fair handel og fremme ligestilling mellem kønnene. Moon 

Sharma fortalte om at være datter og arbejdskollega til Tara Rani Sharma, og informerede 

deltagerne om hendes dedikation i kampen for at styrke kvinder og motivere de tilkoblede kvinder 

til at blive selvstændige. Alle tilhørere anerkendte hendes bidrag i kampen for en vedvarende 

udvikling.  

De tilstedeværende mænd blev også motiveret til at opfordre de andre mænd i lokalsamfundene 

om at arbejde hen imod at respektere og acceptere kvinder som ligeværdige. Kvinder spiller en 

stor rolle i familien, og de er grundstenen for at videreføre generationen, hvilket bør anerkendes. 

Deltagerne blev informeret om at der, ifølge statistikker, kun er 14 % af virksomheder som er 

styret af kvinder. En anden vigtig kendsgerning som de deltagende blev gjort opmærksom på, var 

at kvinder tjener mindre end mænd på alle punkter.   
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De blev ydermere opfordret til at være mere opmærksomme på situationen og arbejde for at 

ændre den herskende mentalitet som eksisterer i vores samfund, hvor kvinder ikke bliver 

betragtet som værende ligeværdige med mænd, og det blev understreget at denne situation er 

nødt til at blive ændret.  

I Sangam Vihar blev et projekt organiseret i forbindelse med the Social Welfare Department, Delhi 

Government, hvor mere end 150 kvinder, inklusiv anganwadi-arbejdere, deltog. Kvinderne 

marcherede sammen, med skilte og bannere med slogans for ligestilling mellem kønnene og 

kvinders rettigheder. Rashida Begum, socialarbejder, talte om kønsdiskrimination og hvordan 

mænd og kvinder er født lige. Hun opfordrede deltagerne til at behandle deres børn lige, og 

derudover læste hun et digt højt omhandlende lighed mellem kønnene. Ved Badarpur deltog de 

kvindelige medlemmer, heriblandt arbejdende i organisationen, håndværkere, deltagere i 

mikrokreditordninger samt forskellige kursusdeltagere i projektet. Socialarbejdere og alle de 

tilstedeværende diskuterede hvordan fair handel skaber gode arbejdsresultater og ligestilling på 

arbejdspladser, hvoraf de besluttede sig for at arbejde hen mod dette mål, at skabe ligestilling. I 

denne sammenhæng delte mange af de involverede kvinder deres historier om deres udfordringer 

og succeser.  

 

Tricky - Tamilnadu, S. INDIEN: 

Kudumbam fejrede kvindernes 

internationale kampdag på dets centre i 

Kolunji og Tranquebar. I Kolunji var Dr. 

Subha, professor i afdelingen for 

kvindestudier på Bharathidasan 

University, inviteret som hovedgæst til 

begivenheden, hvor hun snakkede om 

vigtigheden i at fejre kvindernes 

internationale kampdag. Gennem generationer har kvinder arbejdet fuldtids i form af at klare alle 

de huslige aktiviteter såvel som at hjælpe til på gården. Grundet den nuværende tørkesituation er 

landbrugskulturen drastisk reduceret. Derfor migrerer mange mænd til byerne, mens kvinderne er 

overladt til at passe arbejdet hjemme og på gården. Ifølge Dr. Subha burde alle kvinder forene sig 

og kæmpe for deres rettigheder og en lige løn, uddannelse og landrettigheder. Flere end 100 

kvinder deltog i programmet og modtog støtte. 

I Tranquebar deltog Chief Superintendent på karaikal Government Hospital Dr. Uma Maheshwari 

som æresgæst. Hun fokuserede primært på kvinders helbred, fejlernæring og anæmi under 

graviditet. Hun opfordrede til et indtag af nærende mad som eksempelvis grønne blade, frugt, 

hirse og grønsager. Mange sygdomme har relation til mad, hvilket betyder at en kvinde er nødt til 

at passe på sig selv, for at kunne passe hendes familie. Omkring 80 kvinder deltog i dette projekt.  



Tindivanam - Tamilnadu, S. INDIEN: 

Village Community Development Society 

(VCDS) arbejder sammen med MAITRI 

(Indiens og ADESOMs netværk om 

kvinders beskyttelse fra vold i hjemmet) 

gennem oplysningskampagner, 

seminarer og lokalsamfunds-

oplysningsprogrammer i 5 landsbyer. D. 

14 marts, aftenen på kvindernes 

internationale kampdag, ledte VCDS et 

lokalsamfunds-oplysningsprogram i 

landsbyen Thenkolappakkam.   

Delegerede fra ADECOM Network og VCDS delte informationer omkring hvordan man bedst muligt 

beskytter kvinder som oplever vold i hjemmet, hvordan man tilkommer sagen legalt og yder 

beskyttelse af pigebørn som oplever misbrug og chikane, samt hvilken form for rådgivning der kan 

blive tilbudt til ofre for vold i hjemmet og seksuel chikane og misbrug. Mere end 75 medlemmer 

deltog i oplysningsprogrammet, og seks konkrete eksempler er blevet fremhævet. Som et resultat 

af seminaret har medlemmer fra landsbyen efterspurgt en lægelejr for at kunne opdage og 

behandle kræft og orale sygdomme, som er et resultat af det høje forbrug af tobak blandt kvinder 

og stigningen i indtagelsen af alkohol blandt unge.  

 

Chargat - Rajshahi, BANGLADESH: d. 8 marts 2016 fejrede 

Thenapara Swallows den internationale kampdag, hvor omkring 

250 mænd og kvinder deltog i mødet som flyttede sig ud i gaderne 

i Charghat Bazaar, og endeligt blev et diskussionsmøde holdt i 

Thanaparas hovedkvarter. 

 

 

 


