
    

 

IW Doktorn – ny framröstad inriktning, på RM 2021                   
( för verksamhetsåret 2021 och framåt ) 

 

Kvinnors rätt till hälsa: Kasei for Change                                       

Genomförs i North Pokot, Kenya            

Kvinnors situation 

När flickor får mens ska de enligt tradition könsstympas, den ”grövsta formen”                            

Flickor gifts bort i tidiga tonåren, möjligt att en flicka per familj får studera.                                 

Månggifte är vanligt och tonårsflickor gifts bort med äldre män mot brudpris i boskap                                         

Tonårsgraviditeter vanligt                                                                                                                              

Män och äldre kvinnor bestämmer om yngre kvinnors hälsa och tillgång till hälsovård                     

Män har ingen kunskap om könsstympning, preventivmedel, etc. 

Kasei for Change 

Mål: Att starta en förändrings-process för att kvinnor ska få bestämma över sin egen hälsa 

och kropp                                                                                                                                                        

Genom: att starta och utbilda kvinno- och mansgrupper som ska påverka samhället 

Ett rättighetsbaserat projekt:                                                                                                             

Grundtanken är att människor har rätt att kräva mänskliga rättigheter, t.ex. hälso- och 

sjukvård 

Jobbar i tre områden i Kasei i North Pokot 

I varje område har en kvinno- och en mansgrupp startats och utbildats                                             

Stort intresse bland kvinnor och män                                                                                                            

Efter utbildningen har kvinno- och mansgrupperna organiserat:  

- Möten med befolkningen för att prata om kvinnors hälsa, kvinnlig könsstympning och 

familjeplanering                                                                                                                                                        

- Möten med lokala ledare                                                                                                                       

- Möten i skolor för att prata mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning 

Uppehåll från mars till september på grund av corona. Skolor stängda.  

Nu gör grupperna hembesök i stället för att prata om barnäktenskap, tonårsgraviditeter och 

kvinnlig könsstympning. 



Myter om kvinnan som inte är könsstympad: 

 Kan inte mjölka 

 Får inte prata med andra 

 Luktar illa 

 Omogen 

 Kan inte laga mat 

 Fega 

 Blir aldrig vuxna 

 Kan inte få barn 

Resultat: 

Men vi vet: Kvinnor säger att de nu törs prata framför folk                                                                

Det finns en diskussion bland folk om dessa frågor                                                                               

Besök av kvinnor och män till hälsokliniker om familjeplanering 

Verksamheten året  2021 07 01 – 2022 06 30 

Något lite fortsatt stöttning till de kvinno- och mansgrupper som redan finns. 

Börja jobba i tre nya områden: sätta upp nya kvinno- och mansgrupper som ska jobbar på 

samma sätt.  

Förslag:  

Finansiering: Inner Wheel och ForumCiv 

Varje gång Kvinnors rätt till hälsa projektet nämns ska Inner Wheel nämns som sponsor.                     

I broschyrer och i annat tryckt material ska Inner Wheels logga finnas med. 
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