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JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

År 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om handlings- 

planen Agenda 2030 och 17 gemensamma hållbarhets-

mål. Genom Agenda 2030 ska världens extrema fattig-

dom avskaffas, ojämlikheter och orättvisor ska minska 

och klimatkrisen bemötas. Enligt UN Women, FN:s 

organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt, 

kan den globala utvecklingen bara bli hållbar om både 

kvinnor och män är delaktiga i och främjas av utveck-

lingsarbetet. 

Den här rapporten visar hur ojämställdhet hindrar 

människor från att lyfta sig själva ur fattigdom och hur 

ökad jämställdhet är en förutsättning för att nå de globala 

målen till 2030. Rapporten tar upp fyra centrala områden 

för att långsiktigt utmana den globala fattigdomen och 

bidra till en hållbar utveckling. Områdena är:

Utvecklingen av ett jämställt och hållbart  

jordbruk. Över 75 procent av de människor som 

lever i fattigdom bor på landsbygden och många 

av dem arbetar med jordbruk. I delar av Afrika och 

Asien står kvinnor för över hälften av arbets-

kraften inom jordbruket. Förhållandena är ofta svåra, 

och könsstereotypa normer hindrar utvecklingen 

av ett produktivt och hållbart jordbruk. Ofta har 

kvinnor sämre tillgång till utsäde, krediter, teknik, 

rådgivning och utbildning än männen. Det gör i sin 

tur att kvinnliga jordbrukare har svårare att få lika 

goda skördar. Samtidigt har klimatförändringar stor 

påverkan på det småskaliga jordbruket. Klimatför-

ändringarna påverkar män och kvinnor på olika sätt 

och drabbar ofta kvinnor hårdare. 

 För att ställa om till ett ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbart jordbruk måste kvinnliga jord-

brukares möjligheter till inflytande stärkas. Därför är 

lösningar som fokuserar på kvinnors specifika behov 

utifrån lokala förutsättningar centrala. I det arbetet 

är medlemsbaserade organisationer en möjlig väg 

att stärka kvinnliga jordbrukares egenmakt. Medlems-

ägda organisationer ger kvinnor möjligheter att ingå 

i ett sammanhang och få en plattform för inflytande, 

påverkan och kunskap.

Rätten till mark. En säker tillgång till mark är en för-

utsättning för bönders försörjning och överlevnad. 

Samtidigt saknar många av världens jordbrukare 

formella bevis på att de äger eller har rätt att bruka 

marken som försörjer dem. När det gäller kvinnor 

är det endast omkring 13 procent som formellt äger 

den mark de brukar. För kvinnor som har säker till-

gång till och/eller ägande/nyttjanderätt över marken 

ökar möjligheterna att kunna anpassa jordbruket till 

klimatförändringar. På grund av markens centrala 

roll måste arbetet mot fattigdom och för en säkrad 

matproduktion omfatta kvinnors rätt till mark. 

Rätten till ett värdigt boende. Uppskattningar 

visar att 1,8 miljarder människor saknar ett värdigt 

boende och miljontals människor riskerar varje år 

att bli vräkta från sina hem och sin mark. De allra 

flesta länder har en lagstiftning som syftar till att 

garantera kvinnors och mäns lika rätt till ett värdigt 

boende. Men lagar är ofta inte tillräckliga för att 

hindra diskriminering på grund av kön. Ofta saknas 

insatser för att till exempel förebygga att kvinnor 

nekas möjligheten att ta lån för att hyra eller köpa 

ett boende. Dessutom står kvinnor sällan skrivna på 

bostadskontrakten. Många kvinnor hamnar därför 

i en beroendeställning i förhållande till sin partner. 

Alla som har osäkra bostadsförhållanden och lever i 

fattigdom löper högre risk att utsättas för våld. För 

kvinnor som lever i fattigdom är risken ännu högre. 

Det finns även ett tydligt samband mellan mäns 

våld mot kvinnor och kvinnors osäkra bostadssitu-

ation. För att förverkliga kvinnors rätt till ett värdigt 

boende, kan bostadskooperativ skapa bostads-

alternativ som är tillgängliga även för människor som 

lever i fattigdom. Dessutom fungerar kooperativet 

ofta som ett viktigt socialt skyddsnät mot våld och 

diskriminering. 

SAMMANFATTNING
Tillgången till finansiella tjänster. För den globala 

ekonomins utveckling och för den långsiktiga fattig-

domsbekämpningen är människors möjlighet att 

spara och att få tillgång till lån och krediter en nöd-

vändighet. Samtidigt saknar 1,7 miljarder människor 

runt om i världen tillgång till finansiella tjänster. 

Det gör att människor som redan lever i ekonomisk 

utsatthet har ett försvagat ekonomiskt skyddsnät 

och för många kvinnor som lever i fattigdom är 

möjligheten att ta lån och få krediter små. För dessa 

kvinnor kan mikrofinansiella lösningar som spar- och 

lånegrupper vara ett viktigt alternativ som kan leda 

till ökad ekonomisk egenmakt samt större inflytande 

över beslut inom hemmet och i lokalsamhället. 

Genom att i grunden förändra  ojämställda strukturel-

la hinder  kan ekonomiska resurser fördelas jämnare 

och kvinnors organisering och egenmakt stärkas. 

Satsningar på jämställdhet är nyckeln i arbetet med att 

utmana den globala fattigdomen, och diskriminerande 

strukturer måste synliggöras och förändras om de 

globala målen ska kunna nås till 2030. 

▲

▲
▲

▲
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We Effect anser att Sverige bör:

Öka investeringarna för hållbart jordbruk i utveck-

lingsländer. 

Rikta bistånd till kvinnor med småskaliga jordbruk 

för att på ett inkluderande sätt ställa om till ett pro-

duktivt och hållbart jordbruk.

Säkerställa att kunskapsutveckling och kunskaps-

höjande insatser såsom jordbruksrådgivning kommer 

jordbrukande kvinnor till del. 

Prioritera bistånd till jämställdhets- och kvinno-

organisationer som arbetar med landsbygdsutveck-

ling för att stärka kvinnors ekonomiska, sociala och 

politiska egenmakt.

Prioritera markfrågan i biståndet och i dialogen 

med andra länder för att undanröja juridiska, sociala 

och kulturella hinder för att kvinnor ska kunna ha 

kontroll över eller äga mark, ha säker tillgång till 

mark och andra naturresurser.

Stötta insatser för att alla kvinnor ska få kunskap 

om sina rättigheter och möjligheter att utkräva 

dessa, till exempel kring mark- och arvsfrågor.

Lyfta fram hur globala orättvisor förstärks av  

patriarkala strukturer och hur dessa strukturer är 

bidragande orsaker till klimatproblemen.

Sätta press på regeringar i utvecklingsländer som 

inte gör tillräckligt för att förse sina invånare med 

värdiga bostäder. Stötta regeringarna att utarbeta 

och implementera en fungerande lagstiftning för 

ägande och boende.

Stötta insatser för att öka kvinnors ekonomiska 

kunskaper, samt öka kunskapen om och främja till-

gången till finansiella tjänster såsom medlemsägda 

lokala banker och spar- och lånegrupper.  

Arbeta för att stärka rätten att organisera sig. 

I alla samtal med regeringsföreträdare lyfta fram det 

krympande, begränsade och i vissa regioner stängda 

utrymmet för civilsamhället och särskilt värna kvinno- 

och hbtqi-rättsorganisationer och organisationer 

som arbetar för jämställdhet.

REKOMMENDATIONER

▲
▲

▲
▲
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Iman Jamel Turkman, Palestina. Foto: Marcus Lundstedt

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

År 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om handlings-

planen Agenda 2030 och 17 gemensamma hållbarhets-

mål. Genom Agenda 2030 ska världens extrema fattig-

dom avskaffas, ojämlikheter och orättvisor ska minska 

och klimatkrisen bemötas. Enligt UN Women, FN:s 

organisation för jämställdhet och kvinnors egenmakt, 

kan den globala utvecklingen bara bli hållbar om både 

kvinnor och män är delaktiga i och främjas av utveck-

lingsarbetet. 

”Hållbar utveckling är vår 
tids viktigaste utmaning. 

Vår värld är utsatt. Fattigdom 
fortsätter att slå mot samhällen 
och familjer. Klimatförändringar 

hotar mångas levebröd. 
Konflikter uppstår och sprids. 
Klyftor fördjupas. Dessa kriser 

kommer bara att fortsätta 
om vi inte ändrar riktning.”

Den här rapporten syftar till att visa dels hur ojämställdhet 

hindrar människor från att lyfta sig själva ur fattigdom, 

dels hur ökad jämställdhet är en förutsättning för att nå 

de globala hållbarhetsmålen. En utgångspunkt för rappor-

ten är att kvinnors utsatthet och bristen på jämställdhet 

inte kan rättfärdigas utifrån könstillhörighet utan bör för-

stås utifrån diskriminerande föreställningar om vad som 

uppfattas som ”manligt” respektive ”kvinnligt”, så kallade 

genusnormer och en hierarkisering av dessa normer där 

det ”manligt” kodade värderas högst. Dessa föreställningar 

skapar och återskapar strukturer som upprätthåller en 

ojämn maktordning som världen över påverkar livs-

villkoren på olika sätt för kvinnor, män och icke-binära.

Rapporten tar upp fyra områden som alla ingår i We 

Effects globala strategi. De har identifierats som väsentliga 

för att långsiktigt utmana den globala fattigdomen och 

bidra till en hållbar utveckling. Områdena representerar 

komplexa frågor och jämställdhetsutmaningar som 

påverkar kvinnor med småskaliga jordbruk på lands-

bygden och kvinnor som saknar ett värdigt boende i 

utvecklingsländer. De fyra områdena är: 

1.  Utvecklingen av ett jämställt och  

 hållbart jordbruk

2.  Rätten till mark

3.  Rätten till ett värdigt boende 

4.  Tillgången till finansiella tjänster

Rapporten är upplagd så att den först sammanfattar ett 

antal globala jämställdhetsutmaningar som är hinder för 

att nå de globala målen till 2030. Därefter presenteras och 

diskuteras de fyra områdena tematiskt, och personliga 

berättelser lyfts fram för att exemplifiera några av utma-

ningarna och möjligheterna inom respektive område. 

Rapporten avslutas med en slutsats.

FRAMSTEG OCH BAKSLAG – EN BAKGRUND

Arbetet med att genomföra Agenda 2030 bygger på ett 

partnerskap mellan FN, FN:s medlemsländer, företag och 

civilsamhället. Det är ett samarbete på internationell, 

regional, nationell och lokal nivå och bygger bland annat 

på de tre principerna:

•  Agenda 2030 är universell. Alla länder bär ett  

 gemensamt ansvar för genomförandet. 

•  De globala målen är integrerade och odelbara.  

 Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat.   

 Framgång krävs inom alla områden för att målen  

 ska kunna uppnås. 

• Ingen ska lämnas utanför. Särskild hänsyn ska   

 tas till de människor och samhällen som har sämst  

 förutsättningar. 

FN:s tidigare generalsekreterare, Ban Ki-moon.1

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN
FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING
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JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

För att de 17 globala hållbarhetsmålen ska kunna följas 

upp har de brutits ner i 169 delmål som täcker olika 

aspekter av hållbar utveckling.2

Agenda 2030 tar vid efter Millenniemålen som ledde till 

viktiga framsteg för den internationella utvecklingen. 

De senaste årtiondena har bland annat världsfattigdomen 

minskat till rekordlåga nivåer.3 I Afrika söder om Sahara 

har mödradödligheten sjunkit med 35 procent, och i 

världens minst utvecklade länder har andelen människor 

med tillgång till elektricitet fördubblats.4 

Samtidigt ökar antalet människor på jorden. Mellan 2015 

och 2030 beräknas världens befolkning växa med ungefär 

1 miljard människor, alltså under samma period som 

Agenda 2030 ska genomföras.5 Bara i Afrika söder om 

Sahara, där de flesta bor på landsbygden och arbetar på 

småjordbruk, förväntas befolkningen öka med ungefär 

100 miljoner i åldrarna 15–24 år till år 2030.6 Det inne-

bär att produktionen av mat måste öka och matsvinnet 

minska i takt med att världens befolkning växer. Det 

måste också ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Enligt FN:s 

generalsekreterare, António Guterres, är detta brådskan-

de utmaningar som kräver en omfattande utveckling på 

landsbygden.7 

Enligt FN går utvecklingen för att nå alla de globala målen 

till 2030 inte tillräckligt snabbt. Det beror bland annat på 

att takten för den globala fattigdomsminskningen har 

saktat in. I Afrika söder om Sahara, samt i länder drabbade 

av krig och konflikt, har fattigdomsbekämpningen stag-

nerat vilket lett till att den extrema fattigdomen har 

koncentrerats till vissa regioner i världen och skapat fickor 

av fattigdom inom vissa länder.8 Klimatförändringar är 

ännu en orsak till att takten på fattigdomsminskningen 

saktat in, vilket med största sannolikhet kommer försvåra 

det globala utvecklingsarbetet även framöver. Natur-

katastrofer, krig och konflikter har bidragit till att år 

2018 var det tredje året i rad då antalet människor som 

lever i hunger ökade.9 Fortfarande lever ungefär en 

människa av tio i extrem fattigdom, alltså på mindre än 

motsvarande 17 kronor om dagen.10

JÄMSTÄLLDHET SOM FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Enligt den av Sveriges riksdag antagna strategin för 

utvecklingssamarbete för global jämställdhet är kvinnors 

och flickors egenmakt ”en förutsättning för att genomföra 

Agenda 2030 och därmed uppfylla de globala målen”.11 

Detta eftersom det finns en tydlig koppling mellan ett 

lands utveckling och jämställdhet.

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

Stereotypa normer och diskriminering på grund av kön, 

både i Sverige och i övriga världen, begränsar kvinnors 

och mäns ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

och därmed deras möjligheter att forma sina egna liv 

och samhället i stort. Könsdiskriminering och ojäm-

ställdhet leder till att kvinnor som grupp riskerar att i 

oproportionerlig grad hamna i ekonomisk utsatthet. 

Förutom kön och könsidentitet påverkar även andra 

maktstrukturer en människas livsmöjligheter. Det hand-

lar till exempel om etnicitet, ålder, klass, sexuell lägg-

ning och om man bor i stad eller på landsbygd. På grund 

av dessa maktstrukturers samverkan, eller intersektio-

nalitet, kan varken kvinnor eller män betraktas som en 

enhetlig grupp.12 För att utvecklings- och förändrings-

arbete ska komma alla till del, måste en intersektionell 

förståelse och en analys av maktstrukturers samverkan 

vägleda arbetet.

EKONOMISK UTSATTHET I SIFFROR: 
• Globalt lever 736 miljoner människor i extrem  

 fattigdom.
• Bland människor som lever i extrem fattigdom  

 och tillhör åldersgruppen 25 – 34 år går det  

 122 kvinnor på 100 män.

Källor: World Bank Group, ”Poverty and Shared Prosperity 2018”, 2018. 

”Turning Promises into Action: Gender Equality in the 2030 Agenda for Sustainable 

Development”, 2018.

Reina Garcia Romero, Guatemala. Foto: Claudio Vasquez Bianchi
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JÄMSTÄLLDHETS-
UTMANINGAR 

FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

UN Women, FN:s organisation för jämställdhet och 

kvinnors egenmakt, publicerade år 2018 rapporten 

”Turning Promises into Action: Gender Equality in the 

2030 Agenda for Sustainable Development”. Rapporten 

är en utvärdering av hur långt världen har kommit med 

att nå de 17 globala målen. Syftet är att utifrån ett jäm-

ställdhetsperspektiv identifiera trender och utmaningar 

som har präglat de första årens arbete med Agenda 2030. 

Rapporten lyfter bland annat fram att: 

Diskriminering på grund av kön existerar i alla 

världens länder och påverkar alla aspekter av hållbar 

utveckling. Den könsrelaterade diskrimineringen  

hotar att underminera möjligheterna att nå de  

globala målen i Agenda 2030. 

Endast en tredjedel av världens länder samlar 

könsuppdelad statistik, trots att korrekt data kan ha 

en avgörande betydelse i arbetet för jämställdhet 

och de globala målen. 

Klimatförändringar, miljöförstöring och exploate-

ringen av naturresurser hotar försörjningsmöjlig-

heterna för många miljoner kvinnor och män. 

Som en följd av redan ojämlika samhällen är kvinnor 

i utvecklingsländer särskilt utsatta. 

Kvinnor under 40 riskerar att i högre grad leva i 

ekonomisk utsatthet än män i samma ålder. Statistik 

från 89 länder visar att 4,4 miljoner fler kvinnor än 

män lever i extrem fattigdom. Det beror framförallt 

på kvinnor och mäns olika tillgångar till och kontroll 

över ekonomiska resurser. 

I en undersökning där 141 länder tillfrågats svarade 

nästan två tredjedelar att kvinnor i högre utsträck-

ning än män tvingas leva med en otrygg livsmedels-

försörjning. 

Det globala lönegapet mellan kvinnor och män är 

23 procent. Om förändringen fortsätter i samma takt 

som nu kommer det att ta 68 år att utjämna löne-

skillnaden. 

Globalt har en av fem kvinnor under de senaste 

12 månaderna fått utstå fysiskt våld, sexuella trakas-

serier och/eller hot på nätet. 

På global nivå har andelen kvinnor som sitter i värl-

dens parlament ökat med 10 procentenheter sedan 

år 2000. År 2017 låg andelen på ungefär 24 procent. 

För att de globala målen ska kunna nås till 2030 konsta-

terar UN Women att den globala utvecklingen bara kan 

bli hållbar om både kvinnor och män är delaktiga i, och 

främjas av, utvecklingsarbetet. UN Women menar också 

att ett jämställdhetsperspektiv måste integreras inom 

alla områden och genomsyra arbetet för att bekämpa 

fattigdom och hunger, och möta klimatförändringar på 

ett effektivt sätt.13 

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲
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FYRA NYCKELFRÅGOR 
FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

Globalt sett arbetar över en fjärdedel av världens be-

folkning inom jordbruket. I Europa är andelen ungefär 

sex procent, i Asien cirka 25 procent och i Afrika verkar 

över 50 procent av befolkningen inom jordbruket.14 

I både Asien och Afrika bor många på landsbygden och 

arbetar som bönder på småskaliga jordbruk. Jord-

bruket ger många av världens ekonomiskt utsatta en 

möjlighet att producera varor för försäljning och/eller 

själva leva av det som produceras.

Produktionen från det småskaliga jordbruket i utveck-

lingsländer är central för att människor runt om i världen 

ska ha tillgång till mat och utvecklingen av jordbruket 

är väsentlig för att bekämpa fattigdom globalt. Samtidigt 

lever många som arbetar som jordbrukare på landsbygden 

under svåra förhållanden och klimatförändringar hotar 

att försvåra utvecklingen av ett produktivt och hållbart 

jordbruk. 

Över 75 procent av de människor som lever i fattigdom, 

det vill säga på mindre än motsvarande 17 kronor om 

dagen, bor på landsbygden.15 För kvinnor är situationen 

extra utmanande. 

NORMER HINDRAR UTVECKLINGEN

Många gånger är de kvinnliga jordbrukarnas tillgång till 

utsäde, krediter, teknik, rådgivning och utbildning säm-

re än männens.16 Det gör att kvinnliga jordbrukare har 

svårare att få rikliga skördar, och att den totala mängden 

mat som globalt produceras inte är lika stor som den skul-

le kunna vara. Kvinnors möjligheter att bedriva jordbruk 

på samma villkor som männen påverkas också negativt 

av könsstereotypa normer, som ofta är outtalade och 

socialt accepterade. Siffror från FAO, FN:s livsmedels- och 

jordbruksorganisation, visar att mellan 100 – 150 miljoner 

fler människor skulle slippa gå hungriga om världens jord-

brukare, oavsett kön, hade samma förutsättningar.17 

I boken ”Agriculture, Diversification, and Gender in 

Rural Africa” från 2018 presenteras och diskuteras forsk-

ning baserad på data som i perioder under 13 år samlats 

in från nästan 2 000 småjordbruk i Ghana, Kenya, Malawi,  

Tanzania, Zambia och Moçambique. Bland annat konstate-

ras att levnadsstandarden för jordbrukarna generellt sett 

har ökat, men att det framförallt är hushåll där mannen 

är familjens försörjare som dragit nytta av förändringar 

som förbättrat levnadsvillkoren. Kvinnliga jordbrukares 

utveckling hindras fortfarande av bland annat diskrimine-

rande lagar och kulturella normer. Dessutom konstateras 

att för kvinnor som arbetar oavlönat på familjejord-

bruken kan de begränsade ekonomiska tillgångarna leda 

till minskade möjligheter att delta i och påverka beslut 

som berör jordbruket. Därför måste kvinnliga jordbru-

kares möjligheter till inflytande stärkas.18 Lösningar som 

fokuserar på kvinnors specifika behov beroende på de 

lokala förutsättningarna är centrala för ett transformativt 

arbete där resurser omfördelas och strukturer förändras 

för en långsiktig och hållbar utveckling. 

JÄMSTÄLLDHET OCH KLIMATET  

Det finns tydliga bevis på hur klimatförändringarna 

försvagar den globala jordbruksproduktionen, och situa-

tionen framåt förväntas att förvärras, framförallt i södra 

Afrika.19 Åkermarker och andra naturresurser utarmas och 

förstörs, samtidigt som vädret blir mer oförutsägbart. 

Redan 2007 fastställde IPCC, FN:s klimatpanel, att skördar-

na i vissa afrikanska länder år 2020 kan komma att minska 

med 50 procent på grund av klimatförändringarna. 

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

VÄRLDENS JORDBRUK I SIFFROR

Samtidigt kan det konstateras att klimatförändringar 

kan påverka män och kvinnor olika. Bland annat kan 

kvinnor drabbas hårdare av till exempel torka, översväm-

ning, brist på vatten och extremhetta.20 För kvinnor på 

landsbygden som lever på mycket små ekonomiska mar-

ginaler är risken stor att snabbt kastas tillbaka i extrem 

fattigdom om regn inte kommer som förväntat, uteblir 

eller blir för kraftigt så att grödor förstörs. Att kvinnor 

på landsbygden drabbas särskilt hårt är en konsekvens av 

kvinnors och mäns olika ekonomiska, sociala och kultu-

rella möjligheter att anpassa sig till klimatförändringens 

effekter.21

1. UTVECKLINGEN AV ETT JÄMSTÄLLT 
OCH HÅLLBART JORDBRUK

50%43%
AV VÄRLDENS LIVSMEDELS-

PRODUKTION KOMMER FRÅN 
SMÅSKALIGA JORDBRUK

 I LATINAMERIKA, AFRIKA SÖDER 
OM SAHARA OCH ASIEN. 

ÄR KVINNOR.

AV ALLA SOM JOBBAR 
MED JORDBRUK  

I UTVECKLINGSLÄNDER,

AV BEFOLKNINGEN I DE FLESTA AFRIKANSKA LÄNDER 
BOR PÅ LANDSBYGDEN.
60%

AV VÄRLDENS 
KVINNORS 

LÖNEARBETE SKER 
INOM JORDBRUKET. 

1/4

I DELAR AV AFRIKA OCH ASIEN STÅR 

KVINNOR
FÖR ÖVER HÄLFTEN AV ARBETSKRAFTEN

INOM JORDBRUKET.

MER ÄN

AV DE 
MÄNNISKOR 
SOM LEVER I 
FATTIGDOM 

BOR PÅ 

75%
ÖVER

LANDS-

BYGDEN.

Källa: Leah H Samberg m.fl., ”Subnational Dist-
ribution of Average Farm Size and Smallholder 
Contributions to Global Food Production”, 2016.  Källa: FAO, the Role of Women in Agriculture, 2011. 

Källa: Food and Agriculture Organization of the United Nations, ”Leaving no one Behind. Empowering Africa’s 
Rural Women for Zero Hunger and Shared Prosperity”, 2018.

Källa: UN Women, ”Women and Sustainable Development Goals”, 2016.

Källa: UN Women, ”Women and 
Sustainable Development Goals”, 
2016.

Källa: World Bank Group, ”Poverty 
and Shared Prosperity 2018”, 2018. 
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DET OBETALDA OMSORGSARBETET I SIFFROR:  

• Globalt använder kvinnor i genomsnitt 18 procent  

 av sin tid per dag till obetalt omsorgsarbete,  

 medan män endast lägger sju procent per dag.

• I 80 procent av hushåll utan rinnande vatten  

 ansvarar kvinnor och flickor för arbetet med att  

 hämta vatten.

• Ojämställdhet inom hemmet bidrar till närmare  

 30 procent av de globala inkomstskillnaderna  

 mellan män och kvinnor. 

Källa: UN Women,”Turning Promises into Action”, 2018.

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

DET OBETALDA OMSORGSARBETET

Utöver jordbruksarbetet har kvinnor oftast också ett 

huvudansvar för hushållssysslor och för omsorgen av barn, 

äldre och andra familjemedlemmar. Det är ett obetalt 

arbete som sällan värderas högt trots att det är helt 

nödvändigt för människors överlevnad och välmående. 

Ett huvudansvar för det obetalda hemarbetet innebär en 

utökad arbetsbörda och ofta mindre tid till jordbruket 

eller annan inkomstbringande sysselsättning. Dessutom 

minskar möjligheterna att delta i utvecklingssatsningar 

och andra sociala, ekonomiska eller politiska aktiviteter 

som kan ge kvinnor ökat inflytande över till exempel 

hemmet och jordbruket.

ORGANISERING FÖR ÖKAD JÄMSTÄLLDHET  

För att öka jämställdheten och stärka kvinnors ekonomis-

ka egenmakt lyfter Internationella arbetsorganisationen 

(ILO) fram organisering i medlemsbaserade organisationer 

som kooperativ som ett viktigt förändringsverktyg.

Genom demokratiska, medlemsbaserade organisationer 

erbjuds en rad möjligheter för enskilda individer. 

Organisering skapar plattformar för inflytande, påverkan 

och kunskap samtidigt som försörjningsmöjligheterna 

kan förbättras avsevärt. I demokratiskt styrda medlems-

baserade organisationer kan kvinnor gemensamt driva 

frågor, stärka sina röster och tillsammans påverka sin 

egen, sin familjs och andra medlemmars levnadsvillkor. 

Det kan exempelvis ske genom att kvinnliga bönder 

går samman för att gemensamt lagra, sälja och förädla 

grödor och därigenom både öka tillgången till mat, 

nya marknader och få bättre betalt för sina varor. Ett 

annat exempel är att kvinnor gemensamt kan investera 

i maskiner och annan utrustning för att effektivisera 

jordbruksarbetet. Sammantaget leder detta till minskad 

hunger och en väg ut ur fattigdom.22

I producentkooperativ är det också vanligt att människor 

organiserar studiecirklar. The Global Forum on Rural 

Advisory Services (GFRAS), en organisation som arbetar 

med landsbygdens bönder, menar att studiecirklar är 

ett effektivt verktyg för att öka kvinnors kunskaper om 

jordbruk och samtidigt ge kvinnor en plattform för att 

uttrycka sig. Studiecirklarna har enligt GFRAS bidragit 

till ökad egenmakt både i hemmet och i lokalsamhället. 

Ökad kunskap och utbildning om jordbruk kan också  

spela en viktig roll i övergången till ett hållbart jordbruk. 

Därför bör kunskap förmedlas och anpassas utifrån männ-

iskors efterfrågan och med hänsyn till de förutsättningar 

som råder där bönderna lever och verkar. Ofta har de 

kvinnliga jordbrukarna olika roller inom jordbruket, 

vilket innebär att behoven för att stärka kvinnors 

ställning inom jordbruket är mångdimensionella. 

Planerade reformer eller insatser måste utgå från just 

en mångdimensionell analys som tar in en mångfald av 

existerande maktstrukturer för att göra verklig skillnad. 

Genom kollektiva strukturer, till exempel kooperativa 

kvinnogrupper, kan kunskapen om specifika frågor som 

särskilt berör kvinnors behov öka och levnadsvillkoren 

förbättras av kvinnogrupperna själva.23 

TORKAN DRABBAR BÖNDER SOM 

MARTA LUZ RAMÍREZ VÄRST

Marta Luz Ramírez blickar ut över den torra åkern. Endast 

fruktträden har överlevt torkan. Torkan, som sker mitt 

under regnperioden, har drabbat de östra delarna av El 

Salvador särskilt hårt. Nationellt nödläge har utlysts av 

regeringen eftersom det inte regnat på 55 dagar, men än 

har ingen hjälp anlänt.

Marta och hennes pappa Roque Ramírez visar oss runt 

på familjeodlingen. Deras örtträdgård har förvandlats till 

torra kvistar. Likaså majsodlingen som säkerställer famil-

jens tillgång till mat och inkomst. Allt är torrt.

 – Vi brukade leva på den här skörden i sex månader. 

I år överlever inte ens fröna, säger Roque medan han 

inspekterar en majsplanta. Han fortsätter:

 – När regnet väl kommer ska jag så nya frön, men det 

kommer bli dyrt. Priserna skjuter i höjden.

Familjen Ramírez boskap har också påverkats av det ex-

trema vädret. Vattnet i brunnarna har sinat, och familjen 

har i flera dagar letat efter nytt vatten på sin mark. Men 

gården, som ligger ca fem kilometer från stillahavskus-

ten, har bara tillgång till saltvatten. Bristen på vatten har 

bland annat lett till minskad mjölkproduktion. Det vittnar 

alla bönder i området om.

 – Vi måste hitta sätt att anpassa oss till klimatföränd-

ringarna. Nästa år kommer vi vara bättre förberedda, 

berättar Marta Luz Ramírez.

Familjen Ramírez har redan påbörjat anpassningen till det 

nya klimatet. Sedan 2007 driver ACUDESBAL ett projekt i 

ekologiska odlingsmetoder med stöd från We Effect. 

Genom projektet har över 130 familjer lärt sig att bland 

annat variera grödorna i sina odlingar, något som visat sig 

vara till stor hjälp för att tackla klimatförändringarna.

 – Många har klarat sig igenom torkan eftersom vissa 

av grödorna har klarat sig. Till exempel är det många 

som odlar mango, en frukt vars skördeperiod förlängts 

av torkan. De familjerna har kunnat fortsätta sälja sin 

produkt, vilket delvis kompenserat för majsodlingarna 

som förlorats. De som endast odlar majs har förlorat allt, 

berättar projektledaren Wilfredo Hernandez.

Familjen Ramírez har deltagit i projektet i två år. De har 

också planterat mangoträd, som inte hunnit växa till sig 

tillräckligt. Marta ser fram emot när träden börjar ge frukt.

 – Nästa år kommer vi ha den första mangoskörden, 

den kanske inte blir så stor, men den kommer ge oss en 

liten intäkt.

BERÄTTELSE

”VI MÅSTE HITTA SÄTT ATT ANPASSA OSS”

Marta Luz Ramirez från El Salvador. Foto: Marcus Lundstedt

Marta Luz Ramírez och Roque Ramírez, El Salvador. Foto: Liinu Diaz Rämö
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JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

I många länder är tillgången till mark en förutsättning 

för människors försörjning och överlevnad. Bönder på 

landsbygden är direkt beroende av sin mark för matför-

sörjning och inkomster. Det är också viktigt att kunna 

bevisa att man äger eller har säker kontroll över sin 

mark. Det kan vara en förutsättning vid pantsättning 

för lån, och ett krav för att få tillgång till rådgivnings-

tjänster eller för att gå med i producentorganisationer 

som skapar mervärde för jordbruket. Men många av 

världens jordbrukare saknar formella bevis på att de 

äger eller har rätt till marken som försörjer dem, trots 

att lika möjligheter att äga och kontrollera mark är en 

rättighet enligt flera internationella konventioner. 24

Rätten till mark är en rättighet genom vilken även 

andra rättigheter kan uppfyllas och respekteras. Det 

gäller till exempel rätten till en skälig levnadsstandard, 

tryggad livsmedelsförsörjning och rätten till ekonomisk 

utveckling.25 Sambanden mellan rätten till mark och 

fattigdomsbekämpning är tydliga och det innebär enligt 

the International Land Coalition, en global allians av 

organisationer som arbetar för människors rätt till mark, 

att det blir omöjligt att uppnå de globala målen om vi 

misslyckas med att säkra och försvara mäns, kvinnors, 

ursprungsfolk och småskaliga jordbrukare i utvecklings-

länders rätt till mark.26

KÖNSDISKRIMINERING OCH RÄTTEN TILL MARK 

Trots att över 40 procent av alla som arbetar inom jord-

bruket i utvecklingsländer är kvinnor, kontrollerar, äger 

eller ärver kvinnor sällan marken de brukar. Statistik 

visar att knappt 13 procent av all mark i världen formellt 

ägs av kvinnor.27 Det innebär att kvinnor sällan tillåts ta 

beslut om hur marken bör skötas eller vad som ska odlas. 

Ofta får de jordbrukande kvinnorna inte heller inflytande 

över den ekonomiska vinsten från skörden.28 

En anledning till att så få kvinnliga jordbrukare har säker 

tillgång till och kontroll över marken de brukar är köns-

diskriminering och könsstereotypa sociala normer. 

Denna diskriminering tar sig bland annat uttryck genom 

parallella juridiska system. En övervägande majoritet av 

världens länder har lagar och regler som ger män och 

kvinnor samma rätt att äga mark. De allra flesta länder 

har också ratificerat internationella konventioner, till 

exempel konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter (ICESCR), kvinnokonventionen 

(CEDAW) och FN:s deklaration om de mänskliga rättig-

heterna. Samtidigt kan ett lands nationella lagar, bland 

andra äktenskapslagar, arvslagar samt lagar kring besitt-

ningsrätten, strida mot kvinnors rätt att äga och kontroll-

era mark. Detta leder till ett komplext juridiskt system 

där lagar som reglerar kvinnors och mäns rättigheter 

överlappar varandra och där myndigheter implementerar 

motstridiga regler om rätten till mark, regler som kan 

leda till att kvinnors rätt till mark inte respekteras. 

Samtidigt bestäms vem som har tillgång till eller kontroll 

över mark i många utvecklingsländer genom informella 

överenskommelser, så kallad sedvanerätt, inte genom 

lagar och regler, även om de existerar. Sedvanerätten 

bygger på traditionella och kulturella normer som hör 

till ett specifikt område eller en specifik befolkning där 

religiösa eller kulturella ledare till exempel styr över 

fördelningen av mark. Deras beslut bygger på normer som 

vuxit fram under en historiskt lång tid och som många 

gånger bygger på patriarkala strukturer.29 Det innebär att 

det ofta finns flera parallella system som reglerar rätten 

till mark vilket kan leda till motstridiga beslut när sys-

temen ska implementeras och därmed hindra kvinnors 

rätt till mark. 

KÖNSBASERAT VÅLD OCH RÄTTEN TILL MARK 

Könsbaserat våld är ett utbrett samhällsproblem världen 

över som framförallt drabbar kvinnor och flickor, även 

om män och pojkar också drabbas. Uppskattningar 

från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att ungefär 

35 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt 

eller sexuellt våld av en partner och/eller sexuellt våld 

av en annan person än en partner. Samtidigt är mörker-

talen stora.30 Könsbaserat våld är ett uttryck för en ojämlik 

maktbalans som skadar kvinnor och flickor, män och 

pojkar, transpersoner, intersexpersoner och icke-binära. 

Det könsbaserade våldet är en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna som hindrar den hållbara utvecklingen. 

2. RÄTTEN TILL MARK

Alice Wanjiku, Kenya. Foto: Anders Hansson - 17 -



Det finns en tydlig koppling mellan kvinnors rätt till 

mark och minskad risk att utsättas för könsbaserat våld.31 

Ökad ekonomisk egenmakt och starkare ställning i 

hemmet och i samhället kan leda till att risken för 

våld minskar. En studie från 2005 visar till exempel att 

sju procent av kvinnor i Kerala, Indien som ägde mark 

eller ett hem utsattes för våld, medan siffran för kvinnor 

som inte ägde sin mark eller sitt hem var 49 procent.32 

Samtidigt som risken för könsbaserat våld kan minska 

när kvinnor äger sin mark, finns exempel där risken för 

våld ökade i samband med att kvinnor krävde sin rätt till 

mark.33 När maktbalanser förändras kan våld användas 

som motreaktion. För att bekämpa det könsbaserade 

våldet behövs normkritiska insatser som ifrågasätter 

könsroller och hierarkier.

MARKRÄTTIGHETER OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Att äga eller ha säker kontroll över mark är ofta en förut-

sättning för att få delta i beslut om marken eller andra 

naturresurser. Eftersom kvinnliga jordbrukare sällan har 

besittningsrätt exkluderas de ofta från sammanhang där 

beslut om hur det lokala jordbruket bäst kan anpassas till 

klimatförändringarna. Exkluderingen av kvinnor i besluts-

processer underminerar möjligheten att hitta effektiva 

sätt för att motverka klimatförändringarna. När kvinnor 

utesluts saknas ofta nödvändiga perspektiv som leder till 

bättre, mer klimatsmarta och slagkraftiga lösningar. 

Dessutom visar studier att kvinnors kontroll över mark 

kan öka möjligheterna att hantera klimatförändringar. En 

av anledningarna till det är att kvinnor globalt sett har ett 

huvudansvar för att odla, skörda och förse familjen med 

mat och vatten. Det i sig leder till att kvinnliga markägare 

i större utsträckning än manliga markägare tar lång-

siktiga och hållbara beslut om hur marken ska skötas och 

förvaltas, beslut som hjälper till att skapa motståndskraft 

mot klimatförändringar.34 

På grund av markens helt centrala roll för jordbrukare, 

bör ansträngningar för fattigdomsminskning, säkrad 

livsmedelsförsörjning och insatser för att mildra effekten 

av klimatförändringar och bygga motståndskraft, omfatta 

kvinnors rätt till mark. Att stärka kvinnors rätt till mark 

skulle enligt FN:s högkommissarie för mänskliga rättig-

heter öka jämställdheten och främja arbetet för att nå de 

globala hållbarhetsmålen.35

RÄTTEN TILL MARK I SIFFROR

3636
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Källa: Landesa, ”The Law of the Land: 
Women’s Rights to Land”, 2016.

Källa: Amber Peterman, “Women’s Property Rights 
and Gendered Policies”, 2011.

Källa: World Bank Group, ”Women, Business and 
the Law 2018,” 2018.

Källa: Bina Agarwal och Pradeep Panda, 
”Toward Freedom from Domestic Violence: 
the Neglected Obvious”, 2007.

STREJKANDE THERESA BLEV FULLMÄKTIGE- 

LEDAMOT THERESA

En dag fick Theresa Marwei nog. I hela sitt vuxna liv hade 

hon, utöver att ta hand om barnen och maken, slitit med 

jordbruket utan att få någon inkomst. 

 – Jag gick i strejk, berättar hon. I två år lagade jag 

inte mat, tvättade inte min mans kläder och odlade inte 

marken. 

Kvinnor i Zimbabwe står för ungefär 80 procent av arbets-

insatsen i jordbruket. Men kvinnorna får sällan ta del av 

inkomsterna. Förklaringen till det är både komplex och 

enkel. Systemet gynnar männen. När en kvinna gifter sig 

flyttar hon till mannens gård, som står i hans namn. Han 

betalar en hemgift för henne till hennes familj. Det ingår 

i hennes traditionella plikter att odla jorden och ta hand 

om familjen, men det är den som äger jorden – mannen 

– som har den lagliga rätten till skörden. Därför är det 

han som tar hand om pengarna.

Theresa har fått utbildning genom studiecirklar hos We 

Effects partnerorganisation Women and Land in Zimbabwe, 

WLZ. Det har fått henne att förstå vilka hennes rättigheter 

är och värdet på hennes egen styrka. Theresas strejk 

varade i två år, innan hennes man Elias Marwei gav upp.

 – Han kom till mig och sa att han älskade mig. Han 

insåg att jag var rätt bra att ha. Så jag fick tre hektar, mer 

ville jag inte ha. Där kan jag göra vad jag vill och får ta 

hand om inkomsten. Elias nickar instämmande.

 – Jag tänkte fel förut, säger han. Nu är livet mycket 

bättre. Och jag är så stolt över min hustru!

Inspirerad av framgången på hemmaplan bestämde sig 

Theresa för att ta ett steg till. Hon skulle ställa upp i valet 

till kommunfullmäktige.

 – Det jag vill slåss för är förändring i mitt samhälle.

Hon ägnade månader åt att träffa människor i närom-

rådet. Och ”strejkande Theresa” vann sympatier, men 

natten efter valdagen blev nervös.

 – Jag väntade bara på resultatet, fick orolig mage och 

Elias var uppe och bryggde te åt mig. Tidigt på morgo-

nen ringde telefonen: ”Theresa, var är du?”

 – Jag tog mig till vallokalen och såg resultatet. Jag 

hade fått flest röster av alla! Jag var så lycklig att jag grät.

”Strejkande Theresa” hade blivit fullmäktigeledamot 

Theresa. Människor kom och firade tillsammans med 

henne, ropade och sjöng.

 – Som ”strejkande Theresa” stod jag upp för bra saker 

för mig själv. Som fullmäktigeledamot vill jag se till att 

bra saker även händer andra i vårt samhälle.

”JAG HAR GÅTT I STREJK”

BERÄTTELSE

Theresa Marwei, Zimbabwe. Foto: Niclas Ericsson

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN
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Alla människor behöver tak över huvudet. Men rätten 

till ett värdigt boende består enligt FN:s kommitté 

för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter av 

mer än ”fyra väggar och ett tak”. Rätten till ett värdigt 

boende innefattar även att slippa vräkas, att ha tillgång 

till rent dricksvatten, grundläggande sanitet, skydd från 

kyla, vind och regn och möjligheten att bo och leva utan 

att utsättas för våld eller hot om våld.36 Att ha ett värdigt 

boende och en officiell adress är dessutom ofta en förut-

sättning för att få en anställning, för att få vård, för att 

kunna delta i val och för att få en utbildning.37 

Trots att ett värdigt boende är en mänsklig rättighet 

visar uppskattningar att 1,8 miljarder människor 

saknar ett värdig boende och att 25 procent av de som 

bor i stadsmiljö bor i informella bosättningar, ibland 

benämnda slumområden. Dessutom riskerar miljontals 

människor varje år att bli av med sina hem och få sina 

rättigheter kränkta.38

JÄMSTÄLLDHET OCH RÄTTEN TILL 

ETT VÄRDIGT BOENDE

I de allra flesta länder finns konstitutionella förordningar, 

nationella lagar och/eller av landet erkända internationella 

konventioner som rent juridiskt ger kvinnor och män 

lika rätt till ett värdigt boende. Men lagarna är inte alltid 

tillräckliga för att undvika diskriminering på grund av 

kön. När lagarna ska implementeras är det vanligt att det 

i politiska riktlinjer och policydokument saknas åtgärder 

för att komma åt strukturella och diskriminerande nor-

mer.39 Konkret betyder det att kvinnor nekas möjligheten 

att hyra eller köpa ett boende, eller att kvinnor sällan 

står skrivna på bostadskontraktet. 

För kvinnor som lever i heterosexuella relationer kan det 

vara svårt att hitta en bostad om förhållandet tar slut, 

eftersom bostaden i de allra flesta fall är registrerad på 

mannen. Många kvinnor hamnar därför i en beroende-

ställning.40 Dessutom kan andra faktorer som ekonomisk 

status, utbildningsgrad, religiösa och kulturella traditio-

ner påverka kvinnors möjlighet till ett värdigt boende. 

För att förbättra kvinnors och mäns tillgång till ett 

värdigt boende och förhindra diskriminering på grund 

3. RÄTTEN TILL ETT VÄRDIGT BOENDE

av kön krävs ett aktivt arbete och förebyggande insatser 

där jämställdhetsperspektiv integreras både i policy-

dokument och när lagar ska implementeras. 

KÖNSBASERAT VÅLD I HEMMET 

Det finns ett tydligt samband mellan mäns våld mot 

kvinnor och rätten till ett värdigt boende. Att utsättas 

för våld eller leva under hot om våld, oavsett bostadssitua-

tion, är i sig en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

För den som lever i fattigdom är riskerna större. Osäkra 

boendeförhållande på grund av till exempel trångbodd-

het, brist på pengar, mat, elektricitet och vatten, eller 

hot om vräkning skapar spänningar inom hemmet som 

ökar risken för att utsattas för våld.41

För kvinnor som vill lämna sin partner på grund av att de 

utsätts för våld eller hot om våld är bristen på tillgängliga 

bostäder, bristen på finansiella tillgångar och sociala 

skyddsnät och rädslan för stigmatisering några av de 

största hindren. När boendealternativ saknas kan våldsut-

satta kvinnor tvingas bo kvar tillsammans med förövaren. 

KOOPERATIVA BOSTÄDER SOM LÖSNING

För att möta utmaningarna och garantera rätten till ett 

värdigt boende kan kooperativa boendeformer vara en av 

lösningarna. Bostadskooperativ grundas på de sju koo-

perativa principerna. Kooperativets medlemmar bygger 

boendet med gemensamma medel och har ett kollektivt 

ansvar för boendet.42 För människor som lever i ekono-

misk utsatthet och fattigdom är fördelarna många. 

Till exempel för att: 

Diana och Lulzim Myrteli med sina barn, Albanien. Foto: Marcus Lundstedt

DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA:

1.  Frivilligt och öppet medlemskap

2.  Demokratisk medlemskontroll 

3.  Medlemmarnas ekonomiska deltagande

4.  Självständighet och oberoende

5.  Utbildning, praktik och information

6.  Samarbete mellan kooperativa föreningar

7.  Samhällshänsyn

Källa: Svensk Kooperation

➜

- 21 -



Bostadskooperativ möjliggör för människor att 

gemensamt samla ekonomiska resurser. Bostads-

kooperativ är medlemsägda och medlemmarna är 

involverade och aktiva i att bygga, driva och sköta 

boendet. Det i sin tur minskar byggkostnaderna 

och de löpande omkostnaderna för boendet. 

Bostadskooperativ kan möjliggöra lån och kredi-

ter. Genom att samla gemensamma resurser har 

människor som lever i ekonomisk utsatthet större 

möjligheter att ta lån eller tillsammans få krediter, 

något som de enskilt inte skulle få. 

Bostadskooperativ skapar trygghet och ger ökat 

socialt kapital, till exempel genom att människor 

samverkar och bygger relationer med sina grannar. 

Genom att organisera sig kollektivt minskar risken 

för till exempel vräkningar och våld. 

Bostadskooperativ kan genom sin organisering 

påverka stat och kommun att tillhandahålla värdiga 

bostäder för fler till överkomliga priser.

Bostadskooperativ är särskilt framgångsrika i utveck-

lingsländer och för hjälp till självhjälp i informella 

bosättningar.43 

För att stärka rätten till ett värdigt boende, kan bostads-

kooperativ vara en framgångsrik väg för kvinnor och 

män som lever i fattigdom att få tillgång till värdiga 

bostäder till överkomliga priser. 

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

SOCORRO PEREZ JÄMSTÄLLDA HUS 

”Jag såg en man skjutas ihjäl på vår gata. Folk sålde droger 

helt öppet utanför dörren.” Socorro Perez minns tillbaka. 

Kvarteret var långt ifrån en säker, fredlig plats för barnen 

att växa upp på. Kåkstaden Barangay 5 i staden San Carlos, 

på ön Negros i Filippinerna, var motsatsen till trygghet. 

Det fattiga grannskapet var ett tillhåll för både narkotika-

handlare och dem som blev beroende av drogerna. 

Som miljontals familjer i Filippinerna hade Socorro Perez 

inget val. Hennes fyra barn, hennes mamma, svärfar samt 

hennes mans två bröders familjer, var alla tvungna att dela 

samma lägenhet. 18 personer. 25 kvadrat. En toalett.  

De hade inte råd att hyra en bostad någon annanstans  

i staden.

 – Jag var orolig för att våra barn skulle bli sjuka hela 

tiden, när man bor så tätt sprids sjukdomar lätt, förklarar 

Socorro. 

Kvarteret med brottslingar, narkotikamissbrukare och 

skjutglada poliser, är en osäker plats för vem som helst. 

Men om du är kvinna eller tjej är du särskilt otrygg och 

löper högre risk att utsättas för trakasserier och våld.

Barangay 5 är hem för 30 000 människor. De kommer 

främst från landsbygden där det är brist på jobb, så de 

lämnar sina hem för staden. För många slutar det med 

att de tvingas hyra ett skjul i en informell bosättning. Ett 

hem gjort av kartong, plywood och däck som fästs ihop 

med hönsnät. Men Socorro är på väg bort från kvarteret. 

För några år sedan gick hon med i SanCa Ville Coopera-

tive Housing Homeowners Association. Medlemskapet 

var det första steget mot att kunna köpa och äga sitt 

första hus.

Några kilometer utanför staden på en vacker plats med 

utsikt över bergen bygger Julio and Florentina Ledesma 

Foundation, med stöd av We Effect, ett helt nytt kvarter 

för 400 låginkomstfamiljer. I en innovativ modell avsätter 

kommunen mark för byggandet av husen, medel från 

privata givare gör kostnaderna för bostadsbyggandet 

mycket lägre, och lån med mycket låg ränta ges till de 

nya bostadsägarna.

En unik del av projektet är jämställdhet. Designen, med 

väggar som skapar privata rum, gatubelysning, rinnande 

vatten och toaletter, är gjorda för att stärka kvinnors 

rättigheter.

 – Jämställda hus är designade för att göra kvinnor och 

tjejer säkra och trygga i sina nya hem, förklarar Jessica 

Soto, We Effects landchef i Filippinerna.

Alla som flyttar in i husen får möjlighet att gå en utbild-

ning i jämställdhet. Den ger män och kvinnor verktyg 

för att förstå olika könsroller och diskutera vem som tar 

ansvar för vad i familjen. Det finns en utbredd föreställ-

ning i Filippinerna om att kvinnor är bäst lämpade för att 

ta hand om barn och hushåll. Deltagarna uppmuntras 

också att bygga avskärmande väggar, vilket ger kvinnor 

och tjejer trygga utrymmen i husen. 

 – I de informella bosättningarna är det i princip omöj-

ligt för kvinnor och tjejer att få ett eget rum, man har ofta 

bara ett sovrum som alla delar på. Vårt projekt försöker 

se till att kvinnor deltar i utbildningarna och att dessa 

problem tas upp och åtgärdas, säger Jessica Soto.

”JAG VAR OROLIG FÖR VÅRA BARN”

▲
▲

▲

▲
▲

BERÄTTELSE

Teody Gracer, Filippinerna. Foto: Marcus Lundstedt

Socorro Perez, Filippinerna. Foto: Marcus Lundstedt
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JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

Att ha tillgång till finansiella tjänster innebär bland 

annat möjligheten att öppna ett bankkonto, ta ett lån 

eller skaffa en försäkring. De ger människor spar- och 

lånemöjligheter som ökar den ekonomiska tryggheten. 

De senaste årtiondenas teknologiska utveckling har 

inneburit viktiga framsteg för den globala tillgången på 

finansiella tjänster även för de som lever i fattigdom. 

I Afrika och Asien har miljontals människor fått tillgång 

till betalningstjänster via mobiltelefoner, och enligt 

Världsbanken ökade 2014 – 2017 andelen människor i 

utvecklingsländer med bankkonton vid finansiella 

institutioner från 54 till 63 procent.44 

Trots framstegen saknar fortfarande 1,7 miljarder 

människor runt om i världen tillgång till finansiella 

4. TILLGÅNGEN TILL FINANSIELLA TJÄNSTER 

tjänster.45 Det gör att människor som redan lever i ekono-

misk utsatthet har ett försvagat ekonomiskt skyddsnät 

och sämre möjligheter att till exempel starta inkomst-

drivande verksamheter eller investera i vidareutbildning.

FINANSIELLA TJÄNSTER FÖR ALLA? 

Enligt UN Women är finansiella institutioner ofta blinda 

för mäns och kvinnors skilda förutsättningar när det 

gäller att få tillgång till finansiella tjänster. Och när kun-

skap saknas prioriteras ofta inte satsningar för att stärka 

kvinnors ekonomiska egenmakt. Att ekonomiska tillgång-

ar som mark eller bostad oftast registreras på mannen, 

försvårar kvinnors möjligheter att till exempel pantsätta 

egendomar för att kunna ta lån eller få tillgång till bank-

tjänster för att kunna spara och låna, eftersom de inte kan 

visa på kreditvärdighet.46 

FINANSIELLA TJÄNSTER I SIFFROR

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

Samtidigt visar studier att kvinnors tillgång till finansiella 

tjänster ofta leder till ett ökat sparande och till att utgifter 

i högre grad går till långsiktiga investeringar. Efter att 

kvinnliga marknadsförsäljare i Kenya fick tillgång till 

sparkonton och började spara mer, ökade investeringarna 

i deras egna verksamheter med 60 procent. I Nepal lade 

hushåll 15 procent mer av sina inkomster på näringsrik 

mat och 20 procent mer på skolutgifter efter att kvinnor-

na hade fått tillgång till sparkonton. En annan studie visar 

att när kvinnor i Chile fick tillgång till sparkonton så 

minskade inte bara deras skulder, utan ett ökat sparande 

ledde även till att deras familjer fick bättre utbildnings-

resultat, samtidigt som familjernas näringsintag och 

hälsosituation förbättrades.47 

För den globala ekonomiska utvecklingen och för den 

långsiktiga fattigdomsbekämpningen är människors 

möjlighet att spara och tillgången till lån och krediter en 

nödvändighet. Flera FN-institutioner understryker också 

att kvinnors tillgång till finansiella tjänster måste öka 

om de globala utvecklingsmålen ska kunna uppfyllas.48

SPAR- OCH LÅNEGRUPPER 

För många kvinnor som är verksamma inom det små-

skaliga jordbruket är möjligheterna små att ta lån för att 

investera i satsningar som kan utveckla verksamheten. 

På landsbygden är tillgången till finansiella tjänster 

ofta obefintlig. För dessa kvinnor kan mikrofinansiella 

lösningar så som spar- och lånegrupper vara ett viktigt 

alternativ. Spar- och lånegrupper ägs och drivs av sina 

medlemmar. Inom gruppen kan mindre summor pengar 

sparas gemensamt. När grupperna blivit ekonomiskt 

starkare kan pengar lånas ur den gemensamma kassan 

för att satsa på egna verksamheter, avtal kan slutas med 

banker, och gruppmedlemmarnas gemensamma bespar-

ingar kan användas för pantsättning. Genom spar- och 

lånegrupper har kvinnor med mycket begränsade finan-

siella tillgångar lyckats öka sin ekonomiska egenmakt. 

Ökad ekonomisk självständighet har också stärkt deras 

ställning i lokalsamhället.49

Att spar- och lånegrupper bidrar till ökad finansiell 

inkludering, det vill säga möjligheten för människor 

som lever i ekonomisk utsatthet att få tillgång till 

nödvändiga finansiella tjänster och produkter, har 

också konstaterats av forskare vid Yale University i USA. 

Genom att slumpmässigt studera 561 spar- och låne-

grupper i Malawi, Ghana och Uganda visar resultaten 

bland annat att medlemmarnas tillgång till krediter 

och lån ökar. För kvinnor som deltagit i studien har 

medlemskap i en spar- och lånegrupp lett till ökad 

kunskap, ekonomisk egenmakt, större inflytande över 

beslut inom hemmet och bättre kontroll över utgifterna 

för mat.50

Andelen män respektive kvinnor, 
i utvecklingsländer, som har tillgång till 

ett bankkonto 
vid en finansiell 

institution.

59%
KVINNOR

67%
MÄN

56%
AV ALLA VUXNA 
  SOM INTE HAR 
 TILLGÅNG TILL 
ETT BANKKONTO 
        ÄR KVINNOR. 

1,7 
BANK

✗

MILJARDER 
MÄNNISKOR 
RUNT OM I VÄRLDEN 

SAKNAR TILLGÅNG TILL  

FINANSIELLA 
TJÄNSTER.

17%
SANNOLIKHETEN
att kvinnor i utvecklingsländer 

skulle ta ett lån vid en 
finansiell institution

lägre än sannolikheten 
för män.

ÅR 2014 VAR 

Källa: World Bank Group, ”The Global Findex Database. Measuring 
Financial Inclusion and the Fintech Revolution”, 2017.

Källa: UN Women, ”Driving Gender-Responsive Financial 
Inclusion Models in Africa”, 2017.

Källa: World Bank Group, ”The Global Findex Database. Measuring 
Financial Inclusion and the Fintech Revolution”, 2017.

Källa: World Bank Group, ”The Global Findex Database. Measuring 
Financial Inclusion and the Fintech Revolution”, 2017.
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BONDEN BETHS VÄG TILL OBEROENDE

Kan du föreställa dig hur livet skulle se ut om ingen bank 

ville ha dig som kund, varken för att spara eller låna? Hur 

varje liten utgift skulle bli en utmaning? Över en miljard 

kvinnor saknar tillgång till banktjänster och det blir ett 

hinder som håller dem kvar i fattigdom. För Beth Kiumo 

Daniel i Kenya vände livet när hon fick lära sig att se en 

höna som en investering. 

– Som ensamstående mamma till fem barn fick jag aldrig 

pengarna att räcka. Det var hemskt. Det kunde ha varit 

annorlunda om jag hade haft den kunskap om ekonomi 

jag har idag, säger Beth.

Här i distriktet Kangundo i centrala Kenya lever varannan 

person i fattigdom, och kaffe är en viktig inkomstkälla. 

När Beth pensionerades från sitt lärarjobb 2008 blev hon 

helt beroende av vad kaffet gav. Men hennes slumrande 

kooperativ Kakuyuni Farmers’ Cooperative Society vak-

nade bara till liv under den årliga skörden för att sedan 

stänga ner och lämna Beth och de andra bönderna utan 

tillgång till rådgivning, tekniskt stöd eller krediter. Trots 

att Beth som änka hade tillgång till mark och kunde be-

stämma över sitt jordbruk saknade hon krediter och kun-

skap för att öka kaffeskörden och förbättra sitt jordbruk.

År 2010 inledde We Effect ett samarbete med Beths ko-

operativ Kakuyuni Farmers’ Cooperative Society. Koope-

rativets personal utbildades i hur de kunde öka kaffe-

produktionen, utnyttja kooperativets stora markägor för 

att öka matsäkerheten genom att odla grönsaker samt 

driva upp tåliga kaffebuskar. Medlemmarna undervisades 

i jämställdhet, entreprenörskap och finansiella tjänster. 

Det var genom denna satsning som Beth var med och 

bildade spar- och lånegruppen Kavilinguni Chui Self-help 

Group år 2012. Gruppen fick lära sig mer om ekonomi, 

och det förändrade Beths sätt att tänka. Hon berättar 

om vändpunkten då hon tog nya initiativ och kunde sluta 

låna pengar till basvaror som salt och socker.

 – Jag började göra små affärer som att sälja ved. Jag 

tvingade mig själv att hitta sätt att tjäna pengar på. Jag var 

verkligen tvungen att tänka till och vara kreativ för att inte 

misslyckas och svika gruppen. Och med tiden lyckades jag 

investera i getter och kor, säger Beth.

Idag producerar Beths 300 buskar ett ton kaffe per år och 

den senaste skörden gav motsvarande drygt 6 000 kronor. 

På gården finns kor, getter och höns. Mellan kaffebuskarna 

växer grönsaker, frukt och nötter. Hon oroar sig inte längre 

för att kunna bidra med pengar till gruppen varje vecka.

 – Jag är helt för att kvinnor har makt över sina pengar. 

Det kommer att leda till att alla kan äta sig mätta. Jag 

råder andra kvinnor att undvika att bli beroende av någon 

annan och istället bli självförsörjande, säger Beth bestämt.

Beth har blivit en förebild i Kakuyuni, och hon ger gärna 

tips och råd till andra kvinnor om hur de kan skapa egna 

inkomster.

 – En höna är en mycket bra investering. En liten kyckling 

kostar 10–15 kronor och du kan sälja en höna för 50 kronor. 

När du har en större buffert kan du köpa en kalv för 

600 kronor och när den vuxit till en ko kan du sälja den 

för 2 000 kronor. Du måste tänka stort, säger Beth.

”JAG FICK ALDRIG PENGARNA ATT RÄCKA”

BERÄTTELSE

Waleska Leiva Espinoza med sina två döttrar Yara och Hanna Isabela 
framför deras hus, Nicaragua. Foto: Anders Hansson

Beth Kiumo Daniel, Kenya. Foto: Fredrik Lerneryd
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SLUTSATS 
– EFFEKTEN AV JÄMSTÄLLDHET 

JÄMSTÄLLDHETSEFFEKTEN

Den här rapporten visar hur bristen på jämställdhet 

hindrar människor från att lyfta sig själva ur fattigdom. 

För att nå de globala hållbarhetsmålen till år 2030 och 

förbättra levnadsvillkoren för människor i utvecklings-

länder är det nödvändigt att öka jämställdheten och 

stärka kvinnors egenmakt. 

För att nå ett jämställt samhälle krävs ökade satsningar 

på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart 

jordbruk som prioriterar kvinnliga jordbrukare på 

landsbygden. Samtidigt måste juridiska, sociala och 

kulturella hinder undanröjas för att stärka kvinnors rätt 

till mark, rätten till ett värdig boende och kvinnors 

ekonomiska egenmakt. Här måste både det internationella 

samfundet, enskilda länder, företag och organisationer 

bidra. Vikten av organisering kan inte överskattas. 

När människor organiserar sig för att förbättra sina 

levnadsvillkor, för att formulera krav och sätta press på 

beslutsfattare, skapas långsiktig och hållbar förändring. 
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We Effect stödjer utveckling som drivs av människor 
som själva lever i fattigdom. Därför arbetar vi med lokala 

organisationer och inte med egna biståndsprojekt. 
Vårt mål är en hållbar och rättvis värld fri från fattigdom. 

För att lyckas behöver vi börja med att förändra 
situationen för de allra mest utsatta – kvinnor och flickor 

som utgör en majoritet av de som lever i fattigdom. 
Den här rapporten beskriver hur jämställdhet är en 
avgörande nyckel i arbetet för avskaffa den globala 

fattigdomen och nå de globala målen till 2030. 


