
   Tibro 2022 04 20 
 

Ewa Jägevall 
Projektansvarig IW Doktorn 2021- 2024 
 

                                                                                                                                                                           
Inner Wheel Sverige        

IW- doktorn, inriktning Kasei for Change II 
 

Målsättning med projektet – ”Kvinnors rätt till egen hälsa” 

 är att kvinno- och mansgrupper ska få kunskap om hälsofrågor och andra 

redskap för att kunna skapa förändring i sitt eget samhälle. 

 

Januari 2022 

Under hösten 2021 startades fyra nya kvinno- och mansgrupper i områderna, Omblion, Kour, 

Kaptolomwa och Kamnon. Det är alltså 8 grupper, en kvinno- och mansgrupp på varje ställe. 

Dessa grupper samarbetar, men för att kvinnorna ska kunna ”ta plats” är det viktigt att de 

även har egna grupper. Det är mellan 10 och 15 medlemmar i varje grupp, totalt är det 100 

medlemmar i de åtta grupperna. I samband med starten fick de välja att även delta i en 

introduktionskurs om projektets målsättning och arbetssätt. Grupperna valde sedan en 

ordförande, en sekretera och en kassör för varje grupp. 

Efter dessa utbildningar har det varit uppföljningsmöten och planering i alla grupperna, för 

att bestämma hur man ska använda den kunskap som grupperna har fått. Alla 

gruppmedlemmar har också fått en T-shirt och identitetsbricka så att de kan visa att de 

tillhör projektet. Flera av gruppmedlemmarna har varit i kyrkor för att informera om vikten 

av att sluta med könsstympning och barnäktenskap. De har också spridit information vid 

marknader där mycket folk samlas.    

I Denna andra del av projektet ges också stöd till de kvinno- och mansgrupper i Kasei-by, 

Kamketo och Korokon, som etablerades redan 2019. 

Den tredje delen av projektet vänder sig till ungdomar. I november och december 2021 

etablerades ungdomsgrupper i både i de ”tre gamla” och de ”fyra nya” områdena. Det är sju 

grupper med ungdomar mellan 15-20 år, lika många flickor som pojkar. De kommer att få 

utbildning i februari 2022 och de ska sedan sprida kunskap gentemot sina vänner. Grupperna 

länkas också ihop med vuxengrupperna så att de kan få stöd från dem. 
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 April 2022

Alla grupper genomförde manifestationer under eller i samband med 6 februari 2022 på den 

internationella dagen mot könsstympning. I Kasei görs det genom att man anordnar ett möte och 

bjuder in ledarna i byn, byäldste och andra viktiga personer, och håller tal om frågorna som är 

viktiga. Efter detta möte, har olika lokala initiativ tagits av grupperna så som hembesök, besök i 

skolor, etc. 

I alla områden har man genomfört möten mellan representanter för kvinnogrupper och Traditional 

Birth Attendence, det är alltså de äldre kvinnor som genomför kvinnlig könsstympning och som också 

hjälper till vid förlossningar i hemmet. Budskapen där har just varit hur farligt det är med 

könsstympning och också att kvinnor bör/ ska gå på mödravård och föda barn på hälsocentraler. 

Ett uppföljningsmöte har också genomförts med representanter för kvinno- och mansgrupperna för 

att diskutera vilka aktiviteter man ska fokusera på de 4 månader som det är kvar av projektet. Ett 

projekt vara i ett år. 
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