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Forrådte kvinder 
Virkeligheden er barsk for kvinder i 
Rwanda, og især unge enlige forsørgere 
har svære odds for fremtiden 

Hun troede på ham, da han sagde, at de skulle 
giftes. Hun troede også, at det var sandt, når 
han sagde, at det hus, han var ved at bygge, 
var til dem. Og at han elskede hende. Hendes 
drøm om at stifte familie og følelsen af at være 
elsket igen for første gang siden forældrene 

døde, da hun var 9 år gjorde, at hun gav efter 
for hans ønske om sex før ægteskabet.  Odette 
var lige blevet 17 år (navnet er ændret). 

Det første barn blev født og hun elskede både 
barnet og manden. Da barnet var tre år, boede 
de stadig hver for sig, men de delte hverdag og 
fik et barn mere. Men så skred manden. Fra 
den ene dag til den anden. Det viste sig at han 
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også havde en anden elsker, som han flyttede 
sammen med. 

Og så røg resten af pigens familie. Hendes fire 
søstre smed hende ud sammen med børnene, 
fordi hun bragte skam over huset. At være 
single mother i Rwanda eller Burundi vækker 
ikke normalt omsorg og barmhjertighed, men 
fordømmelse og udstødelse. Hverdagen er 
hård og ensom. 

Kvinden var dog heldig at få daglejerjob i det 
lokale “byggefirma”, som lavede lerhuse på 
landet. Ejeren plejede at komme i hjemmet 
hos hendes søskende og læste bibelvers for 
børnene, så hun troede han var en god mand. 
Men da hun skulle have sin første løn på hans 
kontor, lukkede han døren bag hende og 
kravet var sex, hvis hun skulle have sin løn. Så 
det fik han. Og hun fik et barn mere. I Rwanda 
er seksuel udnyttelse af unge piger/kvinder af 
deres chefer desværre relativt almindeligt, 
særligt i landområderne.  

Odette er en af 35 kvinder, som deltager i 
YEGO teamets projekt, hvor kvinderne møder 
omsorg og inviteres ind i et fællesskab med 
andre i samme situation, og de får redskaber 
så de bedre kan håndtere konflikterne med 
deres familier.  

Odette har forsøgt at gå rettens vej for at få 
“børnebidrag”, men selvom lovgivningen i 
Rwanda formelt er på kvindens side, kan hun 
ikke føre retssagen, fordi de to mænd ikke 
vedkender sig, at de er fædre til børnene og 
ikke vil komme til det distrikt, hvor retssagen 
skal føres. Hvis mændene blev stillet for en 
domstol og dømt efter lovens bogstav, ville 

den første mand blive dømt til 10-15 års 
fængsel for sex med en mindreårig (den sek-
suelle lavalder er 18 år). Den anden mand ville 
blive dømt til at betale sundhedsforsikring til 
barnet. 

Det kan synes en ringe trøst at være en del af 
TUGUMANE, men Odette fortæller, at det har 
givet hende mod på fremtiden. Det har hjulpet 
at dele hendes historie med de andre kvinder , 
og hun har lært om tilgivelse. Noget af bitter-
heden og vreden er væk og  hun har igen et 
håb om en bedre fremtid for både hende selv 
og hendes børn. 

Familietest  
- er I klar til Afrika!? 
Emil og Anna har lavet 9 spørgsmål, som kan 
hjælpe voksne med at finde ud af, om deres 
familie er klar til et eventyr i Afrika. I kan 
tolke børnenes svar ud fra disse guidelines.  

Flest a’ere: I må nok hellere blive i 
Danmark.  

Flest b’ere: I kan overveje at tage på ferie 
i Rwanda. Børnene vil nok ikke føle sig 
hjemme i Rwanda lige med det samme. 
Men giv det en chance!  

Flest c’ere: Hvis I skal bo i Rwanda, vil  I 
helt sikkert føle jer hjemme! 
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Kort om TUGUMANE 
Gennem 9 måneder får 35 unge, enlige 
mødre undervisning og rådgivning, og  
de lokale baptistkirker mobiliseres til 
at støtte kvinderne og invitere dem ind 
i kirkens fællesskab.  

En undersøgelse i Baptistkirkerne har 
vist, at over 1200 kvinder er enlige 
mødre med ulykkelige historier lige 
som Odettes. 

Projektet er finansieret af Dansk Ung-
doms Fællesråd (DUF).  
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5) Hvis du har en rullekuffert, hvordan 
bruger du den? 

A. Jeg trækker den efter mig  

B. Jeg bærer den i håndtaget 

C. Jeg tager den på hovedet 

6) Hvor meget kan du have på din cykel? 

A. En skoletaske 

B. En person på bagagebæreren 

C. 5 kasser sodavand eller 8 madrasser 

7) Hvad gør du, hvis din far slår dig? 

A. Det kunne han aldrig finde på 

B. Bliver virkelig sur 

C. Takker ham, fordi han opdrager mig til at 
blive et bedre menneske 

8) Hvad siger du til din mor, hvis du vil 
glæde hende? 

A. Det gør jeg ikke så tit  

B. Siger: ”Jeg kan godt li din stil” 

C. Siger: ”Du er smuk som en ko” 

9) Hvad gør du hvis internettet ikke virk-
er derhjemme? 

A. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Men 
jeg ville gå amok 

B. Jeg tager på café og bruger nettet der 

C. Jeg tager en bog og læser i stedet for

1) Hvad gør du, hvis strømmen går om af-
tenen og der bliver bælgmørkt?  

A. Jeg råber og bliver bange 

B. Jeg tager det roligt indtil mor tænder 
stearinlysene  

C. Jeg løber i mørket og finder selv sol-lamp-
en 

2) Hvad gør du ved en pool, hvis et barn 
du ikke kender tager din badering uden at 
spørge om lov? 

A. Jeg bliver sur og siger til min mor, at hun 
skal sige at barnet ikke må låne baderin-
gen 

B. Jeg tænker det er ok, hvis de bare giver mig 
den retur, når de er færdige med at lege 

C. Jeg tænker slet ikke over det, for jeg får 
den tilbage, når jeg skal hjem 

3) Hvad gør du hvis du ser et firben på 
badeværelset? 

A. Kalder på min far og får ham til at fjerne 
det 

B. Kalder på min far for at fortælle ham hvor 
stor og flot den er 

C. Tager den op i hånden og fortæller min far, 
at jeg har fået et nyt kæledyr  

4) Hvordan er det at gå i skole? 

A. Det er dødsygt, jeg gider ikke 

B. Det er fint nok 

C. Det er helt fantastisk, fordi jeg kan få job, 
hvis jeg klarer mig godt 

Børnene oplever, at vi har mere tid til 
dem og de har mere tid til os.
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Korte nyheder 
TILBAGE I BURUNDI 

I oktober tog vi alle fem til Bujumbura til 
bryllup med vores hushjælp. Det var første 
gang siden konflikten brød ud i foråret 2015, 
at Line og børnene var tilbage i Burundi, og vi 
havde en rigtig god tur. Gadebilledet er 
præget af mange soldater, men ellers er der 
roligt igen. Vi mødtes også med Thomas og 
Naja Spanner, der tidligere har været udsendt 
til Burundi. De var også tilbage for at deltage i 
et bryllup, og det var hyggeligt at have tid 
sammen og udveksle erfaringer. Adolphe 
kommer i øvrigt oprindeligt fra Musema og er 
ud af god baptistfamilie, men er vokset op 
som forældreløs i Bujumbura, og den historie 
vil vi fortælle i næste nummer. 

VAND I RUBURA IGEN? 

Jep, Lise og Erna Emming har været på aktiv 
ferie i Burundi, hvor Jep har undersøgt mu-
lighederne for at genetablere vandforsyningen 
i Rubura, og Lise har været med til kvinde-
seminar i Musema. Lise nåede også at mødes 
med lederen for Kvindedepartementet i AEBR 
i Rwanda.  

Vandforsyningen i Rubura har været i stykker 
i en del år, så børn og voksne bærer tusindvis 
af liter på hovedet op fra den dybe dal flere 
gange om dagen. De stærkeste mænd bærer 

40 liter af gangen, så der vil blive glæde i hele 
byen, hvis det kan lykkes at genetablere van-
det på højene igen. 

GRISE-SEMINAR I BUTARE 

Kvindenetværket i Danmark støtter omkring 
20 lokale kvindegrupper i det sydlige Rwanda. 
I oktober var der seminar i grisehold, da 
mange grupper vil investere i grise. Derudover 
blev de undervist i, hvordan de kan sikre gen-
nemsigtighed i gruppens arbejde.  

YEGOS LEDELSE I RWANDA 

Representanter fra BBU og DBS YEGO team 
har været en uge i Rwanda og tilse deres pro-
jekt og følge op på partneskabsaftalen. De 
nåede også forbi os og Theis havde handlet 
stort ind til os, så Anna kan bage flere choko-
ladekager, hvilket er det store hit for tiden. 
Ikke mindst, når Helene og Johanne er med 
til at bage. 
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Theis og Cecile fra YEGO temaet på besøg 
hos os i Kigali sammen med u-lederne 
Johanne og Helene.

Adolphe bliver gift med Yvette i deres 
kirke i Bujumbura. 


