
Vrouwen empowerment 
 
Vrouwen worden steeds meer zichtbaar in Oeganda. 
Vrouwen laten van zich horen en nemen steeds meer 
openbare functies in. Vrouwen verenigen zich in 
vrouwengroepen en organiseren zich in grotere netwerken. 
Resultaat; we zien steeds meer vrouwen een leidende rol 
vervullen binnen allerlei activiteiten. 
Kwataniza heeft in haar doelstellingen staan om vooral 
vrouwen (en jongeren) te ondersteunen. Van begin af aan 
hebben we ons gericht op vrouwen en activiteiten die door 
vrouwen worden ondernomen. 
 

 
 
In het begin waren dat activiteiten van groepen tegen 
huislijk geweld. Deze groepen geven informatie en 
voorlichting over vrouwenrechten. De positie van vrouwen 
liet nogal wat te wensen over in Oeganda; er was een 

traditionele rolverdeling tussen vrouwen 

  
 
Een groep vrouwen wordt aangestuurd door Josephine een 
krachtige vrouw. Zij heeft het initiatief genomen om grondig 
onderzoek te doen bij vele vrouwengroepen naar de 
behoeften van de lokale vrouwen. Dat alles met de 
bedoeling om voorwaarden te creëren voor een 
ontwikkelingsstrategie. Zij zoekt naar overeenstemming 
over belangrijke politieke, sociale en economische 
onderwerpen die vrouwen raken, als basis voor een plan. 
Het vrouwenforum wil hiervoor samenwerken met lokale, 
nationale en internationale personen en organisaties die 
zich bezig houden met vrouwenbelangen. Ook dit initiatief 
heeft kunnen rekenen op steun van Kwataniza. Inmiddels 
zijn de eerste resultaten geboekt. Er is een rapport 
geschreven en verspreid wat overal discussie op gang 
brengt. Er is een inventarisatie gemaakt van 
vrouwenorganisaties en netwerken. Er is een lijst van 
onderwerpen die aangepakt gaan worden met al die 
groepen en er is veel bekendheid gegeven aan de opkomst 
van het vrouwenforum. 
Het rapport geeft heel duidelijk aan waar vrouwen 
tegenaan lopen en welke problemen vrouwen ondervinden 
om hun situatie definitief te verbeteren. Dit project zal 
verder mogelijk gemaakt worden door steun van Hivos die 
erg enthousiast is over de prestaties van het 



vrouwenforum.  We zien nu dat er steeds meer initiatieven  
deze problemen aangepakt heeft in Kabarole district. Zij 
hebben dit gedaan door veel informatie verspreiding, 
voorlichting en trainingsdagen. Vanuit NAWOU zijn ook 
drama groepen ontstaan. Deze groepen gaven 
theatervoorstellingen waarin situaties uitgespeeld worden 
waarna er discussie volgde met het publiek. Er zijn veel van 
die voorstellingen geweest die de bevolking aan het 
denken hebben gezet, duidelijk maakten dat vrouwen ook 
rechten hebben en dat huiselijk geweld niet meer 
getolereerd hoeft te worden.  
 

 
 
Vervolgens zien we dat vrouwen zich verenigen in 
vrouwengroepen. Ze volgen trainingen onder andere in 
duurzame landbouw. Vrouwen leren hoe ze hun grond 
beter kunnen bewerken, vruchtbaar maken en houden. Ze 

leren plannen en efficiënter groenten verbouwen. De 
opbrengst van de oogst stijgt waardoor er producten 
overblijven om te verkopen op de markt. 
 

  
 
Kwataniza heeft veel van dit soort trainingen mogelijk 
gemaakt. Vrouwen worden economisch zelfstandiger. Dit 
heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de jonge meisjes. 
Onderwijs voor meisjes wordt belangrijker. Er gaan meer 
meisjes naar school, ze worden gestimuleerd om hun 
school af te maken en niet zo jong te gaan trouwen. 
Engabu za Tooro is een organisatie die jongeren aanspoort 
zelf hun eigen baan en werk te creëren. Ze onder steunen 
jongeren daarbij en organiseren trainingen om jongeren 
kennis bij te brengen. Ieder jaar organiseert Engabu za 
Tooro een festival waarbij jongeren laten zien wat ze 
gedaan hebben. Hier kunnen jongeren ervaringen 
uitwisselen en met elkaar delen. Ieder jaar looft Engabu za 
Tooro de Tooro Koogere prijs uit voor de beste vrouwelijke 



onderneemster. Dat is een enorme stimulans voor jonge   
vrouwen. De winnares van de Tooro Koogere prijs gaat een 
jaar lang activiteiten voor jonge vrouwen promoten en hen 
ondersteunen bij ondernemingen en activiteiten. 
Ook Engabu za Tooro heeft hiervoor meerdere malen 
ondersteuning van Kwataniza  gekregen. 
Vrouwengroepen organiseren zich steeds meer in 
netwerken. Daardoor kunnen vrouwen beter hun stem laten 
horen en kunnen ze regionaal en landelijk meer gewicht in 
de schaal leggen. Rannet is zo’n netwerk wat met 
ondersteuning van kwatania opgericht is. Rannet is nu een 
platform wat voorwaarden schept voor vrouwen door onder 
andere het organiseren van activiteiten en trainingen. 
 

 
 
We zien nu dat vrouwenorganisaties steeds steviger 
worden. Zo is het vrouwenforum weer een nieuw initiatief  

van vrouwen ontstaan. 
en mannen. Nog steeds vinden mannen bijvoorbeeld dat zij 
geen water hoeven te halen, niet voor zieken hoeven te 
zorgen en wanneer de vrouw trouwt, zij eigendom wordt 
van de man. 
Ook de positie van meisjes blijft zorgelijk. Veel meisjes zijn 
vroeg zwanger en worden moeder met alle nadelige 
gevolgen van dien. De werklast tussen mannen en 
vrouwen is onevenredig verdeeld. Doordat er huwelijken  
tussen verschillende bevolkingsgroepen zijn, ontstaan er 
ook veel problemen in huis. Misverstanden ontstaan door 
verschillende waarden en normen. In sommige culturen 
geven ouders hun dochters weg om te trouwen op de zeer 
jonge leeftijd van 13 jaar. Dat is strijdig met de Oegandese 
wetten. 
 

  
 
Alcoholisme is een chronisch probleem wat veel geweld 
veroorzaakt. Dat leidt weer tot veel  ziekten als tbc en 
geslachtsziekten en tot veel scheidingen. NAWOU is een 



van de vrouwen groepen, gesteund door Kwataniza, die  
ontstaan. Zo heeft Kwataniza steun verleend aan een 
training voor vrouwelijke leiders in de gemeenschap. 
Een groep vrouwen in Oeganda heeft nu een goed 
beluisterd radioprogramma; een hoorspel over mishan-
delde vrouwen. Het gaat om dramatische verhalen van 
vrouwen die moeten opboksen tegen seksueel geweld en 
onderdrukking. De schrijfsters baseren zich op verhalen uit 
hun omgeving. Ze kiezen voor het medium radio omdat dit 
in Oeganda het grootste bereik heeft. Negen van de tien 
mensen luisteren naar de radio. Deze reeks hoorspelen 
moet vrouwen ertoe aanzetten het geweld niet lijdzaam te 
ondergaan en hen ervan te overtuigen dat vrouwen een 
actieve rol kunnen spelen in de politiek en de 
vredesopbouw. 
 

  
 
Voor meer informatie of steun aan projecten van Kwataniza 
Zie: www.antenna.nl/kwataniza 
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