
 

 

 

Utvecklingsprojekt 
Utbildning av kvinnor- mödrar  

för en produktiv verksamhet 
 

La Paz– Bolivia 

Projektet genomfördes i samarbete med Hormigón Armado, som sedan 2005 
erbjuder stöd och aktiviteter till arbetare inom den informella ekonomiska sek-
torn och deras familjer. Dessa arbetare försörjer sig som skoputsare, genom att 
rengöra vindrutor eller sälja godis på gatan.  



 

Projektettid: från januari tom . decem ber 2018.  

Målgrupp: kvinnor -mödrar, det vill säga kvinnor som, oavsett de-

ras civilstånd, är ansvariga för ett eller flera barn. 

Projektmål: kvinnor -mödrar från Hormigón Armado har tillgång 

till en inlärningsprocess som utvecklar deras ledaregenskaper och 

ger verktyg för deras personliga empowerment, kollektiv organise-

ring och skapandet av produktiva företag inom bageri/konditori för 

att säkerställa deras försörjning och deras barns utbildning. 

För att uppnå detta mål användes en deltagandemetodik baserad på 

undervisningsmetoden av Paulo Freire. Projektets genomförande ut-

går från var och en av de 20 deltagarnas verklighet och erfarenhet. 

Deltagarna anses vara "subjekten" i inlärningsprocessen och inte 

"mottagare" av kunskap. Deltagandemetodiken främjar ett gemen-

samt aktivt deltagande i beslutsfattandet vilket gynnar deltagarnas 

ägarskap av projektet. Vid slutet av projektet gjordes en gemensam 

systematisering av erfarenheten som ledde till att deltagarna antog 

som egna de resultaten uppnådda av projektet, likaså till gruppens 

kollektiva empowerment. 

En annan viktig faktor som berör den kollektiva empowerment var 

att under projektet stärktes Hormigón Armado (som till dess hade 

varit en verksamhet) genom att ge stöd i processen att bli en demo-

kratisk organisation med juridisk status och därmed förstärka deras 

förmåga till delaktighet och påverkan. 2 män och 3 kvinnor valdes 

som styrelseledamöterna av den nya organisationen. 

Projektet som en process för empowerment 

För att utvärdera projektets resultat vad gäller de deltagande kvinnor

-mödrars empowerment, är det nödvändigt att betrakta projektet, 

inte som en summa av aktiviteter, utan som en process som ledder 

till deltagarnas empowerment. Vi kan identifiera tre centrala faser: 

den ursprungliga situationen, projektets- insatser och resultat. 

 



Den ursprungliga situationen 

Man kan säga att majoriteten av kvinnor-mödrar 

• har utnyttjas från ung ålder och upplevde genusvåld. 

 upplevde tonårsgraviditeter, diskriminerades och kränktes i deras 

rättigheter pga. denna situation. 

• kommer från dysfunktionella familjer som lever i fattigdom. 

• har lämnat skolan i en tidig ålder för att arbeta på gatan inom 

den informella sektorn. 

• är inte utbildad eller har inte den nödvändiga träningen för att få 

tillgång till arbetstillfällen inom den formella sektorn och under 

anständiga förhållanden. 

• upplever brist på stöd till vård av sina barn vid eventuell efter-

frågan inom den formella arbetssektorn. 

 



 

Projektsinsatser 

 

Syftet med projektet är att utbilda kvinnor-mödrar så att de kan utföra 

en produktiv verksamhet för att öka sina ekonomiska intäkter och ga-

rantera full utövning av deras ekonomiska-, sociala och kulturella rät-

tigheter för sig själva, deras söner och döttrar. Projektet kan då inte 

bara fokusera på att erbjuda en särskild utbildning (inom bageri/

konditori som i det här fallet) utan bör också ta hänsyn till deltagarnas 

nuvarande livssituation, livsupplevelse och familjer. 

För att garantera kvinnor-mödrars deltagande och nå målet inkludera-
des i projektet även deltagarnas barn. 44 barn deltog i projekt. De fick 
vård/tidig stimulering (från 0 till 6 år) och läxhjälp (pojkar, flickor och 
tonåringar). 
 



 

Den utbildning som kvinnor-mödrar fick gav dem information, kun-

skaper, erfarenheter och praktiska verktyg för personlig utveckling, 

kollektiv organisation och produktiv verksamhet. Det arbetades på 

ett integrerat sätt, som var avsedd till både individuellt- och kollek-

tivt empowerment. 
 

 

Metoden som användes var deltagande. Var och en av deltagarna fick 

röst och deras åsikter, idéer och förslag påverkade och beaktades un-

der projektets utveckling. 



Projekts resultat  

För att se projektets resultat har vi valt följande indikatorer av empo-

werment: 

Att Ha, På individnivån: deltagarna har  större m öjligheter  

att starta en ekonomisk verksamhet. Sönerna och döttrarna har möj-

lighet att fortsätta studera. På Kollektivnivån: bildandet av en organi-

sation med juridisk person skapar förutsättningar för ett aktivt delta-

gande i olika projekt som gynnar Hormigón Armado. 

Att Vilja, På individnivån: en ökning av självförtroende hos 

deltagarna leder till beslutsfattande. Samma för söner och döttrar. På 

kollektivnivån finns större möjlighet att påverka. 

Att Kunna, på alla nivåer  (deltagarna, barn och Horm igón 

Armado) finns större förmåga att uttrycka sig, synliggöra sig, hävda 

sina rättigheter och delta i beslutsfattandet på olika nivåer. 

 



 

Projektets resultat avspeglas i deltagarnas intresse för att fortsätta ut-

bilda sig i bageri / konditori (även gastronomi), liksom i individuella 

och / eller kollektiva livsprojekt. 

Utvärderingen av projektets resultat visade att projektet har bidragit 
till att målgruppen har större möjligheter att uppnå respekt och utö-
vande av sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vi anser 
dock att det är viktigt att projektet fortsätter för att garantera full ut-
övning av sina rättigheter till de kvinnor-mödrar och deras barn som 
deltog i projektet. 
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