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KVINDELIG PRÆST 
HISTORISK UD-

VIKLING I RWANDA

AMAKURU

KVINDEVOLD  
GLORIA BLEV (OGSÅ) 

VOLDTAGET

FAMILIELIV  
GØR DIN ÆGTEFÆLLE 
TIL DIN BEDSTE VEN

De afrikanske kvinder er bemærkelsesværdige 
og fortjener at blive hædret og løftet. I alt for 
mange år har de lidt under et uværdigt og 
nedværdigende syn på kvinder.  

Dette nyhedsbrev sætter fokus på kvinderne 
og giver et indblik i kirkearbejdet for kvinders 
respekt og rettigheder i Burundi og Rwanda. 

I al BaptistKirkens virke og projekter indgår 
missionen om at ophøje synet på kvinders 
værdighed, rolle, ansvarlighed og muligheder. 

Synet på kvinder ændrer sig med historiske 
skridt, og kirkerne kan spille en helt afgørende 
rolle i at sikre ligeværdighed til kvinder samt 
værdighed og udvikling i familier og samfund.

"Jeg skammer mig. Tilgiv mig! I mange år behandlede jeg ikke min kone med respekt. Jeg tog hende for 
givet, slog hende og tænkte, at hun bare var til for mig. Mine behov. Men kirken og Dutabaranes projekt 
åbnede mine øjne. Vores ægteskab er blevet ligeværdigt - og fuldt af liv," fortæller ægtemand i Rumonge.

Kvinderne kommer i Burundi og Rwanda
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Vold mod kvinder
I Burundi udsættes hver fjerde kvinde for seksuel vold, og piger er ifølge UNICEF 
særligt sårbare. Gloria, som ses på denne og næste side, blev voldtaget som 17-årig.

I Burundi udsættes hver fjerde kvinde for 
seksuel vold, og piger er ifølge UNICEF 
særligt sårbare.  

Gloria, som I kan se på de to billeder, blev 
voldtaget som 17-årig. 

"Cirka kl. 18 på en mandag ringede en 
ven til mig for at møde mig i nærheden af 
mit hus. Jeg kendte ham som en ven,” 
fortæller Gloria, der sidder lænet mod de 
smuldrende, umalede mure i Mabanda-
sundhedscentret. 

”Vi talte lidt, og alt var normalt. Så bad 
han mig om at have sex med ham. Jeg 
nægtede. Jeg prøvede at flygte, men han 
ramte mig med en machete. Jeg mistede 
bevidstheden. Det eneste, jeg kan huske, 
er, at han voldtog mig et par meter fra 
hovedvejen i min landsby.” 

Det var først kl. 15 næste dag, at nogen 
fra Glorias familie fandt hende. Hun var 
stadig bevidstløs og blev ført til det 
nærmeste sundhedscenter, hvor de hen-
viste den hårdt sårede unge kvinde til dis-
triktshospitalet i Makamba-provinsen. 
Hun blev diagnosticeret med svær hjerne 
traume og skader i underlivet. 

Der gik 15 dage, før Gloria vågnede. Da 
hun kom til sig selv, var hendes far ved 
hendes side. 

”Mit hjerte bankede så hurtigt, og jeg 
følte mig forfærdelig. Jeg blev vanvittig. 
Jeg ville løbe på gaden. Jeg kunne ikke 
sove eller spise,” mindes hun. 

Kort efter fandt Gloria ud af, at vold-
tægten havde gjort hende gravid. Hendes 
søn er nu fire måneder gammel.
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Gloria og hendes familie forsøgte at finde 
den mand, der voldtog hende. Men han 
var væk - ifølge politiet var han stukket af 
til Tanzania. 

Kampen mod kvindevold 
Jeg fik lyst til at dele og markere oven-
stående og fortælle Glorias historie, da 
jeg den anden dag så statistikkerne for 
vold mod kvinder.  

Tænk lige over det igen: Vold mod kvin-
der. Vold mod kvinder. Kvinder, der bliv-
er tæsket, slået, voldtaget, banket og mis-
handlet. Ofte af deres egne. Af dem, der 
skulle passe på dem, støtte dem, elske 
dem. 

Vold mod kvinder er en beskæmmende 
del af verdens historie. Også i dag! Også i 
Danmark! 

Det maner til besindelse og eftertanke: 
prioriterer og fokuserer vi vores kræfter, 

tid og samtaler rigtigt mod de store og 
grundlæggende problemer og løsninger i 
verden? Eller forfejler vi vores fokus på - i 
den store sammenhæng - mindre ilands-
problemer, mellemklasseforkælelse og 
identitetsnavlepilleri? 

En undersøgelse skønner, at cirka 38.000 
kvinder i 2017 har været udsat for fysisk 
partnervold. I Danmark!  

Ifølge Danner, som BaptistKirken har 
lavet et partnerskab med for at samarbej-
de mod kvindevold og for familieliv i Bu-
rundi, kan cirka 33.000 danske børn i 
2010 have været vidne til fysisk vold mod 
en forælder. Mod deres mor.  

I Afrika er vold mod kvinder ligesom i 
Danmark og resten af verden et 
uhyggeligt stort problem. Den kamp har 
vi til fælles.  

KVINDVOLD: ALARMERENDE TAL  
 
En ud af tre kvinder og piger oplever fysisk eller 
seksuel vold i deres levetid, hyppigst af en intim 
partner. 

På verdensplan blev næsten 750 millioner kvinder 
og piger, der lever i dag, gift inden deres 18-års fød-
selsdag; mens 200 millioner piger har gennemgået 
kvindelig kønsødelæggelse (omskæring, FGM). 

En ud af to kvinder dræbt på verdensplan blev 
dræbt af deres partnere eller familie i 2017; mens 
kun en ud af 20 mænd blev dræbt under lignende 
omstændigheder 

71% af alle ofre for menneskehandel verden over er 
kvinder og piger, 75% af disse udnyttes seksuelt. 

Vold mod kvinder er lige alvorlig årsag til død og 
uarbejdsdygtighed blandt kvinder som kræft, og en 
større årsag til dårligt helbred end trafikulykker og 
malaria tilsammen.  KILDE: FN/WHO
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Familier for livet
I Burundi bliver familier forvandlet, når en formørket voldskultur mod kvinder oply-
ses af kvinderespekt og afløses af ligeværd og et kærligt venskab mellem kønnene. 
"Gør din kone til din bedste ven," er en af værdierne i de familieprojekter, der igennem 
undervisning, rådgivning og besøg fra kirkerne genopretter en kærlig relation.

I mange kulturer er vold mod kvinder 
stadig et stort problem. Det kan være fy-
sisk vold i hjemmet, men det kan også 
være psykisk vold, en sproglig ringeagt 
for det kvindelige eller marginalisering af 
kvinder i kirke-, kultur- og samfundsliv. 
BaptistKirken arbejder på at ændre det! 

Vi redder hinanden 
I Burundi har BaptistKirken og vores 
partner Dutabarane et stort familiepro-
jekt, ‘Families for Life’, som bekæmper 
kønsbaseret vold og opbygger gode rela-
tioner og værdighed i familielivet for 
tusindvis af familier. 

“Dutabarane betyder ‘vi redder hinan-
den’, og i alle de familier, som er in-
volveret i familieprojektet, fortæller de, 

hvordan de er blevet reddet ved at gå fra 
en voldskultur til en kærlig familiekultur. 
Familien bliver genoprettet som et 
kærligt fundament for de voksnes og 
børnenes liv”, fortæller Claudine, projekt-
leder i Dutabarane. 

‘Families for Life’ åbner mændenes øjne 
for voldens ødelæggende natur. De 
forstår, erkender og søger tilgivelse for 
deres voldelige adfærd og manglende re-
spekt for kvinder. De begynder at op-
bygge en bedre relation, hvor kvinderne 
ikke bare er mindreværdige tjenere for 
mænd, men en ven i et fælles bedre liv. 

’My dear’ 
I Rumonge i sydburundi besøgte vi en af 
de mange landsbyer, hvor BaptistKirken
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og Dutabarane bekæmper kvindevold og 
arbejder for bedre familieliv. Og vi mødte 
fire par, som fortalte vidnesbyrd. 

Den ene hustru fortalte, hvordan hjælpen 
ændrede hendes mands syn på kvinder, 
så han stoppede med vold og tvungen sex 
og begyndte at behandle hende med re-
spekt, som ligeværdig, og fx delte de 
økonomiske forhold med hende. 

‘Families for Life’ lærer mændene, at de 
skal gøre deres koner til deres bedste ven; 
i samtaler, i økonomi, i sengen og i 
forhold til børnene. Målet er, at de går fra 
et instrumentelt forhold, hvor konen er til 
for manden, til et ligeværdigt forhold. 

”Min mand gav mig en mobiltelefon og 
begyndte at ringe hjem og sige ’My dear’ 
til mig,” sagde kvinden med glædestårer i 
øjnene. Hun fortalte også, hvordan hun 
nu kunne glæde sig til, at han kom hjem 
og glæde sig til at sove sammen. 

Kirken som kvindeundertrykker? 
De fleste kristne vil i dag tage stærkt af-
stand fra kvindeundertrykkelse, men 
kirken har ulykkeligvis historisk set 
spillet en medvirkende rolle ved at 
forkynde og udbrede et nedværdigende 
syn på kvinder. 

“I Afrika er en traditionel stammekultur, 
med manden som den dominerende, 
mange steder blevet blandet med en kris-
tendom, hvor missionærer også udbredte 
en kristendom med et forvrænget syn på 
kvinder, seksualitet og ægteskab,” 
fortæller Vicomte, leder af Dutabarane. 

Kirken har derfor ifølge Vicomte et an-
svar for og en forpligtelse til at forkynde 

det frisættende budskab om, at alle men-
nesker er skabt af Gud og i Guds billede, i 
frihed og værdighed, og skabt til at leve i 
ligeværdige og kærlige relationer i 
ægteskabet. 

Det er en stor opgave og kulturkamp: 
“Men vi kan jo alle starte med at gøre 
vores ægtefælle til vores bedste ven,” 
siger projektleder Claudine. 

KVINDER ER VERDENSMÅL  
 
Ifølge FN er vold mod kvinder udbredt: 
35% af alle kvinder i verden oplever fy-
sisk og/eller seksuel partnervold eller 
seksuel vold af en ikke-partner i deres liv. 

FN har derfor gjort ’ligestilling mellem 
kønnene og en styrkelse af alle kvinder og 
piger’ til et af de såkaldte 17 verdensmål 
for en bæredygtig udvikling af jorden.

FOTO: Partnere samlet ved Livingstone-
stenen i Burundi, fra højre: Jonas, Clau-
dine, Vicomte og Pontien fra 
Dutabarane.
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Kan kvindearbejdet blive bedre?
Hvordan kan BaptistKirken hjælpe kvinder endnu bedre? En delegation fra Danmark 
har sammen med Morten Kofoed og Jonas Norgaard besøgt de partnere og projekter i 
Burundi, som hjælper og styrker kvinder samt bekæmper vold mod kvinder.

Kirkerne spiller en afgørende rolle i synet 
på og behandlingen af kvinderne i Bu-
rundi. Kirkerne kan tale kvinder op eller 
ned. Kirken kan bringe uretfærdigheder 
mod kvinder frem i lyset eller gemme det 
i mørket.  

I BaptistKirken oplever vi, at kirkerne i 
Burundi i stigende grad respekterer og 
løfter kvinder. Men hvordan gør de det, 
hvor halter det stadigt og hvordan kan vi 
gøre det endnu bedre?  

Det evaluerede en delegation fra Dan-
mark: Louise Smed fra NCG (Nordic 
Consulting Group), Kristine Kaaber Pors 
fra DMRU (Dansk Missionsråds Ud-

viklingsafdeling) og Katja Gregers Brock 
fra Danner (tidligere kendt som Grevinde 
Danner Stiftelsen). Ja, der er mange 
forkortelser i udviklingsbranchen…  

Vi havde en fantastisk uge rundt i Burun-
di og hørte rørende vidnesbyrd om, hvor-
dan kvindearbejdet ud fra kirkerne kan 
transformere en traditionel kultur med 
ringeagt for og vold mod kvinder til en 
kultur af kvinderespekt og -rettigheder. 

I forlængelse af evalueringen fortsætter 
BaptistKirken nu samarbejdet med Dan-
ner om et nyt kvindeprojekt i Burundi, 
som kan bygge videre på erfaringer og 
anbefalingerne i evalueringen.
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STØT ARBEJDET 
 
Du kan støtte BaptistKirkens arbejde på 
MobilePay nummer 90519 eller  
konto 3201 - 10042879. På forhånd tak!

Skol for kvinder Toilet hierarki

Mænd elsker bare en kold øl med en god vits 
på etiketten, der laver lidt stereotypt sjov med 
kvinder, så de kan sidde sammen med en kold 
øl og mandehørme lidt...  

Sådan tænkte det store ølfirma "Skol Lager" i 
Rwanda og lancerede derfor en øl med nye 
etiketter med vitser og en stor kampagne un-
der mottoet: Live. Laugh. Lager (Lev. Le. 
Lager(øl)). 

En vits er: "Hvordan kan en kvinde gøre dig 
til millionær? Hvis du er en milliardær" (un-
derforstået: hun bruger dine penge).  

For 10 år siden havde folk sikkert også grinet, 
fordi det afspejler traditionelle nedladende 
kvindesterotyper om kvinder som dumme 
damer, der bare bruger penge. Men den går 
bare ikke længere i Rwanda! Landet med 
fokus på kvindeværdighed og ligestilling. 
Landet med flest kvinder i parlamentet på 
hele Jorden.  

Der rejste sig en storm af utilfredshed, kritik 
og boykot fra alt fra kvinder på gaden over 
kvinderettighedsgrupper til parlaments-
medlemmer og ministre. "Hvilket stereotypt, 
nedladende og fordummende syn på kvinder". 

 "Skol Lager" kom ud i en sand medie- og for-
brugerstorm af modstand og måtte trække i 
land, trække tilbage og undskylde. Kvinderne 
kommer i Rwanda! Live. Laugh. Lager!

I Rwanda og Burundi er der stor forskel på 
folk og køn. Ét toilet for præsteparret og ét for 
alle de andre....  

Er det ok, gammeldags, forkasteligt, praktisk, 
krænkende, en naturlig udvikling eller? Der er 
mange overvejelser og afvejninger, når vi vil 
hjælpe de "fattige afrikanere".  

Traditionel kristen mission prædikede måske 
mest Guds orden og social orden. I kærlighed 
og i troen på, at det kan sikre og udvikle det 
gode liv og fælles liv. Moderne kulturmission 
prædiker måske mest værdirelativering, indi-
vidualisme og grænseløs frihed. I kærlighed 
og i troen på, at det kan sikre og udvikle det 
gode liv og fælles liv.  

Hvad er rigtigt, hvor er balancen og hvem skal 
bestemme? Hvilket livs- og menneskesyn lig-
ger bag og kommer med i pakken? På godt og 
ondt. Det kan I måske tænke lidt over, når I 
sidder på frie fællestoiletter og filosoferer med 
træk og slip.
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OVC Child

Diane synger og danser med Byumba-koret; hendes drøm om 
at blive og virke som præst gik i opfyldelse.

Historisk: Kvindelige præster i Rwanda
I Rwanda accelererede historiske lovkrav en intern udvikling i Baptistkirkens syn på 
kvindelige ledere og præster og førte til, at kirken ændrede sin teologi og praksis. I 
2019 blev de første 12 kvindelige præster ordineret. En historisk dag.

Laetitia er leder af kvindear-
bejdet - og nu også præst.

De 12 kvinder som blev de første kvindelige  
præster i Baptistkirkens historie i Rwanda.

Nyordinerede præst Laetitia 
fejrer med sin familie.

Ordinationen af kvinder til præster var en stor og historisk be-
givenhed og blev fejret ved en stor ceremoni i Baptistkirken.

Præsteparret Theresa  
og Andre Sibomana.
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