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Fælles høringssvar til Humanitær og Udviklingspolitisk Strategi vedr. 

religiøse aktørers rolle i fremme af ligestilling og kvinders rettigheder 
 

Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), Danner og KVINFO har i årtier samarbejdet på kryds og 

tværs for at styrke kvinders rettigheder særligt i Afrika og Mellemøsten.  Sammen med Danish Muslim Aid, 

Folkekirkens Nødhjælp og ADRA, som har tilsvarende erfaringer fra deres mangeårige arbejde med at 

styrke kvinder og pigers rettigheder og muligheder i det globale Syd, vil vi gerne dele følgende anbefalinger 

til den nye Udviklingspolitiske Strategi. 

Vi har været glade for, at Verden 2030 som sit fjerde pejlemærke havde ’Frihed og udvikling – demokrati, 

menneskerettigheder og ligestilling’. Ikke mindst visionen om ligestilling og pigers og kvinders ret til 

inddragelse og lige muligheder har været en rød tråd i vores arbejde, både blandt CKU’s medlemmer, i 

Danner, i KVINFO, i Folkekirkens Nødhjælp, ADRA og i Danish Muslim Aid.  

Vi hilser det velkomment, at Ministeren på høringen i Folketingssalen d. 28. 1. fremhævede pigers og 

kvinders rettigheder, og pegede på, hvor vigtig en rolle værdier spiller i forhold til dette tema. Vi er enige 

med Ministeren i, at værdier, i samspil med økonomiske og sociale faktorer, er kernen i kulturskabelse. 

Vores fælles erfaringsbase bygger på arbejde Afrika og Asien med såvel økonomisk empowerment for 

kvinder, som forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold. Værdier er med til at forme normer og 

adfærd i samspil med sociale og økonomiske forhold. Vores erfaring er, at netop fordi værdier er vigtige 

som kulturbyggesten og afsæt for forandring af normer, er det en stor fordel at inddrage religiøse aktører 

og netværk som en del af dette arbejde.  

Foreslåede formuleringer til afsnit om ligestilling  
Religion og religiøse aktører spiller, på godt og ondt, en vigtig rolle i forhold til at stoppe vold mod kvinder 

og fremme kvinders ligestilling og rettigheder.  Mange steder i verden har befolkningen større tilknytning til 

religiøse aktører end til f.eks. sekulære NGOer eller statslige institutioner. Religiøse aktører har ofte et stort 

netværk og er solidt forankrede i lokalsamfundet, og kan adressere også kræfter der er imod ligestilling.  

Rundt omkring i verden er der mange religiøse aktører, der allerede arbejder aktivt for at fremme kvinders 

rettigheder, herunder f.eks. kirker, trosbaserede organisationer, religiøse kvinderettighedsaktivister, og 

repræsentanter for religiøse minoriteter. De er ofte under pres, ikke bare fra staten men også fra andre 

religiøse aktører, der modsætter sig kvinders rettigheder. I danske indsatser for at styrke civilsamfundet skal 

vi inkludere religiøse aktører på lige fod med sekulære aktører. 
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Motivation 
Religiøse aktører har stor myndighed og stærke værdibærende netværk i Afrika, Asien og Mellemøsten. Et 

måske noget overset faktum er, at mange politiske ledere er religiøse mennesker og er dermed i stand til 

lade sig påvirke af religiøse værdier og aktører. Religion påvirker værdier og normer, og dermed den måde, 

hvorpå almindelige mennesker organiserer sig, sikrer bedre uddannelse, bedre sundhed og løser konflikter 

uden vold.  

CKU’s seneste undersøgelse fra 2019 i samarbejde med Danner og Nordic Consulting Group peger på, at 

kirkeligt arbejde for ligestilling og økonomisk empowerment skaber adfærdsændringer lokalt i familier og 

lokalsamfund1. Erfaringer fra bl.a. UNFPA2 viser ligeledes, at kapacitetsopbygning og træning af religiøse 

ledere kan bidrage effektivt til at ændre kønsdiskriminerende normer og praksisser, f.eks. i forhold til 

kønsbaseret vold og kvindelig omskæring. Hvis religiøse ledere bliver medspillere, kan visionen om 

ligestilling mellem kønnene opnå bedre effekt.  

Regressive religiøse netværk er i forhold til kvinders rettigheder og kønsbaseret vold en del af problemet og 

må derfor også være en del af løsningen. Det har stor effekt når progressive religiøse aktører tager den 

svære dialog om religiøse tekster og sociale normer med dem i og udenfor egne rækker der er imod 

ligestilling mellem kønnene. Samtalen kommer dermed bredt ud, hvor mennesker lever, formes og dannes. 

Både mænd, kvinder, og religiøse ledere kan på den måde blive medspillere.  

 

Vi ser frem til en dialog med Udenrigsministeriet om disse punkter, hvis det ønskes. 

 

På vegne af  

• ADRA Danmark 

• Danish Muslim Aid 

• Folkekirkens Nødhjælp 

• KVINFO 

• Danner 

• CKU- Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde 

 

Kontaktperson: Kristine Kaaber Pors, kkp@cku.dk 

CKU - Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde  

 

 

 

1 CKU – Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, with Danner and Nordic Consulting Group: Gender Equality 
Learning Review, Louise Scheibel Smed 2019 
2 https://www.unfpa.org/publications/women-faith-and-human-rights 


